
Přehled zásahů jednotek PO pro kraj - 

ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí HZS Zlínského kraje

ID udál. Typ - podtyp, adresa události

za období:
Datum a čas ohlášení Stručný komentář k činnosti jednotek PO

Zasahující jednotky PO

Zlínský

Přehled zásahů jednotek PO v kraji - Zlínský

 - 12.06.201111.06.2011

12.6.2011 6:59:59 - 11.6.2011 7:00:00Období od :

Zasahující složky IZS

Kraj: Zlínský
KroměřížOkres

450432072 TECHNICKÁ POMOC-Odstranění stromů;Kroměříž, Koryčany Jednotka SDH Koryčany vyjela k nebezpečně 
nakloněnému stromu, který bránil v průjezdu nákladních 
vozidel a autobusům na komunikaci mezi vodní nádrží 
Koryčany a Stupavou. Hasiči provedli likvidaci pomocí 
jednomužné motorové pily, zprůjezdnili komunikaci a poté 
se vrátili zpět na základnu.

11.6.2011 16:04:41

Koryčany  

Uherské HradištěOkres

450427072 DOPRAVNÍ NEHODA-UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ;Uherské Hradiště, Osvětimany Profesionální hasiči ze stanice Uherské Hradiště vyjeli na 
žádost záchranné služby k nehodě osobního automobilu 
mezi obcemi Osvětimany a Ježovem. Záchranáři po 
příjezdu k nehodě zjistili, že se jedná o havárii osobního 
automobilu mimo silnici, při které došlo ke zranění osoby. 
Záchranná služba poskytla nezbytnou péči zraněnému a 
hasiči zajistili místo nehody. Záchranné službě hasiči také 
pomohli s transportem zraněného do sanitního vozidla. 
Nehodu šetří Policie ČR.

11.6.2011 9:26:14

Stanice  Uh.Hradiště Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba

450436072 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Na Rybníku Jednotka HZS Zlínského kraje ze stanice Uherské Hradiště 
vyjela k nahlášeným postupně vodou zatopovaným bytům 
v Uherském Hradišti. Po příjezdu na místo události bylo 
průzkumem zjištěno, že na vině je prasklý radiátor. Místo 
zásahu bylo předáno přítomnému instalatérovi.

12.6.2011 0:08:28

Stanice  Uh.Hradiště  

VsetínOkres

450425072 TECHNICKÁ POMOC-SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS;Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křižná 659/44 Jednotka profesionálních hasičů HZS Zlínského kraje ze 
stanice Valašské Meziříčí vyjela na pomoc záchranné 
službě se snesením pacienta. Hasiči pomohli záchranné 
službě s transportem raněného k sanitnímu vozu a poté se 
vrátili na svou základnu.

11.6.2011 8:35:40

Stanice  Valašské Meziříčí Zdravotnická záchranná služba

450430072 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. 
května 1556

Jednotka ZHS Rožnov p. R. vyjela k vyproštění osob z 
uvízlého výtahu. Hasiči se po otevření výtahu vrátili zpět na 
svou základnu. Ke zranění osob nedošlo.

11.6.2011 11:24:24

Rožnov p/R Policie ČR
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450433072 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Vsetín, Prostřední Bečva, Prostřední Bečva 76 Jednotka ZHS Rožnov pod Radhoštěm vyjela do 
Prostřední Bečvy k nahlášenému nebezpečně spadlému 
drátu přes plot, kde hrozilo akutní nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Drát se podařilo zvednout z plotu a 
podložit paletami. Místo zásahu bylo zajištěno a předáno 
energetickým rozvodným závodům po jejich příjezdu.

11.6.2011 18:21:28

Rožnov p/R Pohotovostní služba el. rozvodných závod

450435072 DOPRAVNÍ NEHODA-UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ;Vsetín, Vigantice, Vigantice 303 Jednotka ZHS Rožnov pod Radhoštěm společně s 
jednotkou SDH obce Vigantice vyjely k nahlášené dopravní 
nehodě do Vigantic. Po příjezdu na místo události bylo 
průzkumem zjištěno, že došlo k nehodě osobního vozidla 
do sloupu el. vedení a hlavního uzavěru plynu u domu. 
Jednotky provedly zajištění místa nehody proti požáru a 
přes KOPIS HZS Zlínského kraje povolaly na místo 
pohotovostní službu energetického a plynárenského 
závodu. Zraněný řidič byl předán do péče ZZS, jednotky na 
místě dále spolupracovaly s Policií ČR. 

11.6.2011 21:27:40

Rožnov p/R, Vigantice Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Pohotovostní služba el. rozvodných závod, 
Plynárenská pohotovostní služba

ZlínOkres

450426072 POŽÁR-DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY;Zlín, Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, HRADECKÁ Jednotky HZS Zlínského kraje ze stanice Slavičín ve 
společném výjezdu s dobrovolnými hasiči města Slavičín a 
SDH Hrádek na Vlárské Dráze vyjely k požáru osobního 
automobilu. Požár byl uhašen před příjezdem jednotek a 
tak hasiči provedli jen kontrolu a zabezpečili vozidlo proti 
možnému rozhoření. Po příjezdu vyšetřovatele hasičů byla 
stanovena škoda požárem na 5000 Kč. Včasnou reakcí 
řidiče se podařilo zachránit části vozidla v hodnotě 50000 
Kč. Příčinou požáru byla vyšetřovatelem stanovena 
technická závada. Místní dobrovolní hasiči poté vyčkali na 
naložení automobilu na odtrahovou službu a vrátili se zpět 
na základnu.Ke zranění nedošlo.

11.6.2011 9:09:40

Hrádek na Vlárské dráze, Stanice  Slavičín, Slavičín Policie ČR

450431072 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Zlín, Halenkovice Jednotka HZS Zlínského kraje ze stanice Otrokovice vyjela 
k nahlášené dopravní nehodě do Halenkovic. Po příjezdu 
na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k 
tragické nehodě motorkáře, který i přes poskytnutou první 
pomoc zdravotnické záchranné služby svým zraněním 
podlehl. Jednotka provedla zajištění nehody a pomohla s 
likvidací následků události.  

11.6.2011 15:18:36

Stanice  Otrokovice Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba

OSOBY HASIČI PŘÍSLUŠNÍCI ŠKODY (v tis. Kč)

Zraněných: Zraněných: Přímé škody:Zraněných:2 0 0 5

SUMÁŘ 9Počet událostí:

Přehled zásahů jednotek PO v kraji - 

ID udál. Typ - podtyp, adresa události Datum a čas ohlášení Stručný komentář k činnosti jednotek PO

Zasahující jednotky PO

za období:Zlínský

ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí HZS Zlínského krajePřehled zásahů jednotek PO v kraji - Zlínský za období:

Zasahující složky IZS

 - 12.6.2011 6:59:5911.6.2011 7:00:00

12.06.2011 - 11.06.2011

rusarTisk: Přihlášen:12.6.2011 7:45 2 3Strana /



Usmrcených:

Zraněných: Zraněných: Přímé škody:

Evakuovaných:

Zachráněných:

Zraněných:

Usmrcených: Uchráněno:

2

0

0

1

0 0

0

5

50

Zpracoval:        ...............................................................................................................................................................

Přehled zásahů jednotek PO v kraji - 

ID udál. Typ - podtyp, adresa události Datum a čas ohlášení Stručný komentář k činnosti jednotek PO

Zasahující jednotky PO

za období:Zlínský

ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí HZS Zlínského krajePřehled zásahů jednotek PO v kraji - Zlínský za období:

Zasahující složky IZS

 - 12.6.2011 6:59:5911.6.2011 7:00:00

12.06.2011 - 11.06.2011

rusarTisk: Přihlášen:12.6.2011 7:45 3 3Strana /


