
Přehled zásahů jednotek PO pro kraj - 

ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí HZS Plzeňského kraje

ID udál. Typ - podtyp, adresa události

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

Zasahující jednotky PO

24.8.2008 - 24.8.2008

Problémy jednotky:

Plzeňský

Kraj: Plzeňský
DomažliceOkres

93325032 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA POZEMNÍ KOMUNIKACI;Domažlice, Kdyně, Prapořiště, 
Prapořiště                              

 Jednalo se o naftovou skvrnu na vozovce, kterou ale již 
nebylo možné odstranit, protože byla vsáklá do povrchu. O 
události byla informována SÚS Domažlice, aby zde 
umístila dopravní značení.

24.8.2008 16:47:06/

Stanice Domažlice(L)    

KlatovyOkres

93319032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Klatovy, Švihov, Kokšín  Jednotka vyjela k nehodě vozidla Peugeot 205 asi 200 m 
za obcí Kokšín směrem na Klatovy.  Podle prvních 
informací se jednalo o jednu osobu v bezvědomí 
zaklíněnou ve vozidle. Na místo byl proto povolán vrtulník 
Po příjezdu na místo oznámila jednotce lékařka, že osoba 
zaklíněná uvnitř vozidla je mrtvá. Povolání vrtulníku bylo 
zrušeno a hasiči pomocí hydraulického zařízení osobu z 
vozidla vyprostili. 

24.8.2008 10:38:30/

Stanice Klatovy(L)    

Plzeň-městoOkres

93307032 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Plzeň-město, Plzeň, Východní 
Předměstí, Jateční 1733/1

 Hasiči vyjeli k bytu, do kterého z horních pater prosakovala 
voda. Na místě bylo zjištěno, že horní byt v současné době 
nikdo neobývá. Po příjezdu PČR vnikla jednotka do bytu, 
kde bylo utržené umyvadlo a nad ním protékající kohoutek 
se strženým závitem. Přívod vody byl ve sklepě uzavřen a 
kohoutek provizorně opraven. 

24.8.2008 6:49:20/

Stanice Plzeň Střed    

93328032 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA POZEMNÍ KOMUNIKACI;Plzeň-město, Plzeň, Jižní 
Předměstí, Klatovská třída

 Odstranění olejové skvrny na vozovce. 24.8.2008 17:53:48/

Stanice Plzeň Střed    

Plzeň-severOkres

93306032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Plzeň-sever, Tlučná  Hasiči zasahovali u dopravní nehody jednoho osobního 
vozidla, které zůstalo po nehodě na střeše. Řidič se 
nacházel mimo vozidlo bez zranění. ZZS muže, který byl 
pod vlivem alkoholu odvezla do nemocnice.

24.8.2008 3:16:56/

Stanice Nýřany    

93323032 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA (DO) VODNÍ PLOCHU(Y);Plzeň-sever, Hromnice, Nynice, 
Nynice                                  

 Hasiči byli povoláni k odstranění olejové skvrny na řece 
Berounka u přívozu Darová. Průzkumem po toku řeky bylo 
zjištěno, že se jedná o mastný film neznámého původu. Na 
místo byla povolána laboratoř z Třemošné a zástupci živ. 
prostředí. Hasiči na řece aplikovali norné stěny a 
pracovníci laboratoře odebrali vzorky látky k rozboru. Po 
závěrečném průzkumu jezu proti proudu řeky byly na 
pokyn pracovnice živ. prostředí odtraněny norné stěny.  

24.8.2008 15:35:39/

maresovaTisk: Přihlášen:25.8.2008 7:58 1 3Strana /



Nynice                                  Berounka u přívozu Darová. Průzkumem po toku řeky bylo 
zjištěno, že se jedná o mastný film neznámého původu. Na 
místo byla povolána laboratoř z Třemošné a zástupci živ. 
prostředí. Hasiči na řece aplikovali norné stěny a 
pracovníci laboratoře odebrali vzorky látky k rozboru. Po 
závěrečném průzkumu jezu proti proudu řeky byly na 
pokyn pracovnice živ. prostředí odtraněny norné stěny.  

/

Stanice Plzeňského kraje - KŘ    

Stanice Plzeň Košutka (L)    

93327032 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-DO PŮDY;Plzeň-sever, Všehrdy, Všehrdy, Všehrdy                                  
15

 Jednotka vyjela k odstranění nafty uniklé z převráceného 
traktoru. Traktor se převrátil 22. srpna, ale událost byla 
oznámena až 24. srpna. Asi 8 m od místa úniku se 
nacházela studna s pitnou vodou. Na místo byl povolán 
zástupce živ. prostředí, se kterým bylo dohodnuto, že 
následky havárie odstraní majitel traktoru. Kontaminovanou 
zeminu na ploše 2 x 2 m a do hloubky 50 cm vykope a 
odstraní. Provedení a účinnost opatření zkontrolují 
pracovníci živ. prostředí MěÚ Kralovice.

24.8.2008 17:56:24/

Stanice Plzeňského kraje - KŘ    

Stanice Plasy    

RokycanyOkres

93322032 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Rokycany, Nové Město, 
Rokycanova 1059

 Hasiči otevřeli zabouchnutý byt, ve kterém byla zapnutá 
trouba.

24.8.2008 14:13:15/

Stanice Rokycany    

93336032 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Rokycany, Nové Město, Švermova  Jednotka odstranila následky nehody dvou os. vozidel na 
křižovatce ulic Čechova a Švermova. Nehoda se obešla 
bez zranění. Hasiči havarovaná vozidla odstranili z 
komunikace a sorbentem zasypali uniklé provozní kapaliny.

24.8.2008 21:17:41/

Stanice Rokycany    

TachovOkres

93326032 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK;Tachov, Chodová Planá, Výškov 24.8.2008 17:36:26 Odstranění větve padlé přes cestu.24.8.2008 17:36:54/

Chodová Planá KANG, ©    

OSOBY HASIČI PŘÍSLUŠNÍCI ŠKODY (v tis. Kč)
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SUMÁŘ 10Počet událostí:

Přehled zásahů jednotek PO v kraji - 

ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí HZS Plzeňského kraje

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

Zasahující jednotky PO

za období: 24.8.2008 - 24.8.2008Plzeňský

Problémy jednotky:
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Přehled zásahů jednotek PO v kraji - 

ISV 5.0, IKIS - Přehled událostí HZS Plzeňského kraje

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

Zasahující jednotky PO

za období: 24.8.2008 - 24.8.2008Plzeňský

Problémy jednotky:

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