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Kraj: Zlínský
KroměřížOkres

439537072 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT-ZASYPANÉ,ZAVALENÉ;Kroměříž, Hulín, Záhlinice 67 Jednotka ze stanice Kroměříž, posílena o JSDH Hulín a 
Záhlinice, vyjela k záchraně muže, ketrý spadl do hromady 
ječmene v provozu sladovny v Záhlinicích. Muže vyprostili 
před příjezdem jendotek zaměstnanci. Zdravotní 
záchranná služba spolu s hasiči prováděla resucitaci 
zraněného. Na místo byl povolán vrtulník, kterým byl 
zraněný muž transportován do nemocnice.

23.11.2010 9:15:44

Hulín, Stanice  Kroměříž, Záhlinice Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba

439539072 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Kroměříž, Holešov, Dobrotice 124 Jednotky HZS Holešov a SDH Holešov byly vyslány k 
otevření bytu v Dobroticích. Jednalo se o podezření na 
intoxikovanou osobu. Po příjezdu bylo zjištěno, že osoba je 
v pořádku. Jednotky se vrátily na základnu.

23.11.2010 20:00:16

Holešov, Stanice  Holešov Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba

Uherské HradištěOkres

439538072 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY;Uherské Hradiště, Stříbrnice, Stříbrnice 188 Jednotka HZS ZLK stanice Uherské Hradiště spolu s 
dobrovolnou jednotkou hasičů z Buchlovic vyjeli na požár 
kuchyně rodinného domu. Po příjezdu jednotky zjistily, že 
majitel si požár uhasil sám. Dům byl odvětrán a 
prozkoumám kvůli skrytým ohniskům. Majitel se popálil a 
proto na místo vyjela posádka ZZS. Příčina požáru je v 
šetření, škoda byla předběžně stanovena na 30 tisíc Kč, 
uchráněn byl majetek za 800 tisíc.

23.11.2010 16:39:14

Buchlovice, Stanice  Uh.Hradiště, Stříbrnice Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba

VsetínOkres

439586072 DOPRAVNÍ NEHODA-ŽELEZNIČNÍ;Vsetín, Zašová, Zašová Ve středu ráno krátce před 7 hodinou přijalo operační 
středisko hasičů informaci o sražené osobě vlakem v obci 
Zašová. Na místo byla vyslána jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice Valašské Meziříčí, jednotka hasičů z 
povolání města Rožnov p.R. a jednotka drážních hasičů z 
Přerova. Na místě byla zjištěna zraněná osoba, která byla 
předána do péče ZZS. Hasiči nemuseli vyprošťovat.

24.11.2010 6:58:11

Stanice  Valašské Meziříčí, Rožnov p/R, HZSP SŽDC - Přerov Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba

ZlínOkres

439536072 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Zlín, Malenovice, Tyršova 726 Profesionální hasiči ze stanice Otrokovice vyjeli na žádost 
ZZS otevřít byt, ve kterém se nacházela zraněná osoba. 
Po otevřen bylo místo zásahu předáno polici.

23.11.2010 7:38:22
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ZZS otevřít byt, ve kterém se nacházela zraněná osoba. 
Po otevřen bylo místo zásahu předáno polici.

Stanice  Otrokovice Zdravotnická záchranná služba

439540072 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Zlín, Zlín, Třída Tomáše Bati Jednotka HZS ZLK z PS Zlín vyjela k nahlášené dopravní 
nehodě v centru Zlína. Po příjezdu na místo události bylo 
zjištěno, že došlo k dopravní nehodě osobního automobilu 
a dodávky, při které byl přeražen sloup se semaforem, 
který skončil na jednom z havarovaných vozidel. Při 
nehodě byla zraněna jedna osoba. Na místě události 
spolupracovala jednotka hasičů s PČR, ZZS, technickými 
službami - dopravní osvětlení a odtahovou službou. 

23.11.2010 22:15:43

Stanice  Zlín Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Místní služby

439585072 DOPRAVNÍ NEHODA-UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ;Zlín, Valašské Klobouky Ve středu krátce před 6 hodinou ráno obdrželi hasiči 
datovou větou od ZZS Zlínského kraje informaci o dopravní 
něhodě osobního automobilu a autobusu mezi obcí Lipina 
a Valašské Klobouky. Na místo postupně vyjely jednotky 
profesionálních hasičů z Valašských Klobouk a Slavičína, 
které posílily jednotky dobrovolných hasičů z Valašských 
Klobouk a Slavičína. Na místě byl zjištěn vzájemný střet 
vozidel. Řidič osobního automobilu byl zraněn a byl v péči 
ZZS. V autobuse cestovalo celkem 13 osob. Nikdo z nich 
nebyl zraněn. Autobus však sjel do příkopu a naklonil se 
tak, že nebylo možné otevřít dveře. Hasiči pomocí 
krumpáčů a lopat odkopali zeminu v blízkosti dveří, které 
následně byly otevřeny a všichni cestující v pořádku 
opustili vozidlo. Komunikace je zcela neprůjezdná, nehodu 
na místě šetří PČR.

24.11.2010 5:57:19

Stanice  Slavičín, Stanice  Valašské Klobouky, Slavičín, Valašské Klobouky Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba
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