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Ze dne 26. srpna 2010 

Dne 26. srpna 2010 vyjížděli profesionální a dobrovolní  hasiči z Olomouckého kraje celkem 

k 13 událostem, při nichž řešili: 

3 požáry, 

2 dopravní nehody, 

7 technických pomocí, 

1 odchyt hada. 

Požáry 

 

Hranice , ul. Nová  - v 16.15 hodin bylo nahlášen kouř z automatické pračky. Profesionální  

hasiči z požární stanice v Hranicích, vyslaní k provedení zásahu, na místě zjistili, že  šlo o 

zahoření motoru pračky uhašené před příjezdem jednotky v 16.24 hodin . Škoda na pračce 

byla vyčíslena majitelem na 1 tis.Kč. Příčinou vzniku hoření byla technická závada pračky.  

Šumperk,Fibichova ul. – v 19.02 hodin byl nahlášen požár bytu podle kouře z okna. 

K likvidaci požáru byly vysláni profesionální a dobrovolní hasiči ze Šumperka a dobrovolní 

hasiči z Nového Malína. Průzkumem na místě události bylo zjištěno, že se jedná o připálené 

potraviny na sporáku. Majiteli škoda nevznikla. Nikdo nebyl zraněn. 

Česká Ves,okr.Jeseník – ve 22.43 hodin byl nahlášen požár rodinného domku. K likvidaci 

požáru byly vysláni profesionální a dobrovolní hasiči z Jeseníku a místní dobrovolná hasičská 

jednotka. Průzkumem hasiči zjistili , že se jedná o požár odpadu v  přístavku neobydleného 

rodinného domku s rozšířením na samotný rodinný domek. Požár byl lokalizován 27.8. v 0.34 

hodin a dohašování ohnisek trvalo do 3.28 hodin ráno. Příčina vzniku požáru a výše škody je 

v šetření. 

 

Dopravní nehody 

Zásahy dopravních nehod spočívaly v odstraňování následků nehod a uvolňování komunikací 

a v protipožárních opatřeních. U dopravní nehody v Olomouci, Svatoplukově ulici na 

železničním přejezdu při  střetu vlaku a s osobním vozidlem v16.47 hodin nedošlo ke zranění 

osob.  

 

Technické pomoci  

U technických pomocí se jednalo o  případy různých neopakujících se technických pomocí. 

 

Záchrana hada  

Uhřičice,okr.Přerov – v 11.37 hodin byl nahlášen pohyb hada v pokoji rodinného domku. 

Profesionální jednotka HZS z Kojetína průzkumem zjistila , že jde o užovku. Hasiči užovku 

odchytili a vypustili do volné přírody. 
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