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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

15.9.2008 - 15.9.2008

Problémy jednotky:

Plzeňský

Kraj: Plzeňský
DomažliceOkres

94600032 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA POZEMNÍ KOMUNIKACI;Domažlice, Srby, Polžice  Odstranění ropné skvrny o délce 500 - 600 m.15.9.2008 11:04:30/

Stanice Staňkov    

94606032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Domažlice, Meclov, Březí  Jednotka zasahovala u bočního střetu os. vozidla a 
kamionu s návěsem. Nehoda se obešla bez zranění. 
Osobní vozidlo zůstalo po nehodě na krajnici, kamion byl 
nakloněný v příkopu a z části zasahoval do vozovky. Z 
kamionu nádrže unikala nafta, nádrž hasiči zajistili tmelem 
a uniklou naftu odstranili. Po zdokumentování nehody 
pomáhala jednotka s vyproštěním kamionu. PŘILOŽENÉ 
FOTOGRAFIE.

15.9.2008 13:57:06/

Stanice Domažlice(L)    

94643032 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT-Z VÝŠKY, Z HLOUBKY;Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova, 
NEMOCNICE

15.9.2008 22:25:02 Jednotka vyjela k záchraně osoby z výšky v Domažlické 
nemocnici. Na místě bylo zjištěno, že osoba visí ze 3. NP a 
drží ji za ruce dva zaměstnanci nemocnice. Hasiči pomohli 
držet osobu zevnitř a z venku přistavili žebřík, ze kterého 
byla osoba vyzvednuta zpět do okna a předána 
zaměstnancům nemocnice.

15.9.2008 22:25:12/

Stanice Domažlice(L)    

KlatovyOkres

94586032 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Klatovy, Horažďovice, Horažďovice  Jednotka byla povolána k odstranění následků hromadné 
nehody šesti vozidel, při které nebyl nikdo zraněn. U 
jednoho z vozidel provedli hasiči protipožární opatření a u 
dalšího osobního vozu bylo nutné odstranit uniklé provozní 
kapaliny. Po zdokumentování události PČR hasiči 
pomáhali s odstraněním vozidel z komunikace. Po dobu 
vyprošťování vozidel byla komunikace asi na hodinu zcela 
uzavřena. Jednalo se o srážku tří nákladních aut, dvou 
osobních vozů a dodávky.

15.9.2008 7:22:18/

Stanice Horažďovice    

94601032 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA POZEMNÍ KOMUNIKACI;Klatovy, Železná Ruda, Železná 
Ruda, 1. máje

15.9.2008 11:35:39 Odstranění olejové skvrny.15.9.2008 11:36:50/

Stanice Klatovy(L)    

Železná Ruda  PG, AMDS, SMS    

94607032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Klatovy, Dlažov, Vráž 15.9.2008 13:57:56 Jednotka byla povolána k nehodě osobního vozu Fiat Tipo, 
který ležel na střeše pod úrovní komunikace. Řidič se 
nacházel mimo vozidlo a v péči jej měla ZZS. Hasiči 
převrátili havarovaný vůz na kola a zajistili proti požáru. Z 
automobilu neunikaly žádné provozní kapaliny.

15.9.2008 13:58:01/
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nacházel mimo vozidlo a v péči jej měla ZZS. Hasiči 
převrátili havarovaný vůz na kola a zajistili proti požáru. Z 
automobilu neunikaly žádné provozní kapaliny.

Stanice Klatovy(L)    

94641032 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Klatovy, Lomec, Lomec 15.9.2008 21:00:19 Jednotka byla povolána k odstranění štěpků na vozovce, 
které vypadly z kamionu na úseku asi 5 km. Zasypanou 
vozovku z jedné strany zajistili hasiči, z druhé strany PČR. 
Na místo se dostavil úklidový vůz SÚS.

15.9.2008 21:00:35/

Stanice Klatovy(L)    

Plzeň-městoOkres

94583032 POŽÁR-VÝŠKOVÉ BUDOVY;Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Revoluční 960/52  Jednalo se o hoření plynu na plynovém sporáku mimo 
hořák. Požár byl lokalizován před příjezdem jednotky a 
dále se nerozšířil.Obyvatelé domu okamžitě uzavřeli přívod 
plynu do domu. Na místo se dostavil pracovník plynáren a 
majitelka domu, která byla poučena o dalším postupu. 

15.9.2008 3:56:12/

Stanice Plzeň Košutka (L)    

Stanice Plzeň Slovany    

Stanice Plzeň Střed    

94585032 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Plzeň-město, Plzeň, Jižní 
Předměstí, Resslova 419/13

 Hasiči vyjeli k ohlášenému propadnutí stropu. Prvním 
průzkumem bylo zjištěno, že se jedná pouze o popadanou 
omítku, další průzkum ukázal, že upadla část prkenného 
podbití a výplně mezi 1. a 2. patrem na chodbě obytného 
domu. Při propadnutí části stropu nebyl nikdo zraněn. 
Hasiči místo zajistili a doporučili pracovníkovi magistrátu, 
který se k události dostavil dohled nad místem a kontrolu 
statiky.

15.9.2008 7:03:58/

Stanice Plzeň Košutka (L)    

Stanice Plzeň Střed    

94615032 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Plzeň-město, Plzeň, Plzeň 2-Slovany, Východní 
Předměstí, náměstí Milady Horákové

 Jednalo se nehodu os. vozidla, kterým řidič přejel zvýšené 
obrubníky a aktivovaly se mu oba přední aibagy, ze kterých 
unikl býlý prášek, který vypadal jako kouř. Událost se 
obešla bez zranění. Hasiči vozidlo zajistili proti požáru.

15.9.2008 14:19:02/

Stanice Plzeň Slovany    

94627032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Plzeň-město, Plzeň, Plzeň 4, Lobzy, Rolnické náměstí 15.9.2008 14:49:12 Zašlu samostatný článek a fotky.15.9.2008 14:49:41/

Stanice Plzeň Slovany    

94631032 POŽÁR-VÝŠKOVÉ BUDOVY;Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Partyzánská 698/46 15.9.2008 15:30:43 Hasiči zlikvidovali požár staré pračky a vybavení koupelny 
v I. NP bytu. Majitelce se podařilo požár lokalizovat před 
příjezdem jednotky. Hasiči vypnuly el. proud a uzavřeli 
přívod vody a dohasili požár. Na místo byla povolána ZZS, 
která vyšetřila obyvatele domu a jednu osobu odvezla k 
ošetření.

15.9.2008 15:46:54/

Stanice Plzeň Slovany    
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Stanice Plzeň Střed    

Plzeň-jihOkres

94599032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Plzeň-jih, Oselce, Oselce, Oselce                                  15.9.2008 10:40:07 Jednotka vyjela k čelnímu střetu kamionu a dodávky, ve 
kterých zůstaly zaklíněné dvě osoby. Vozovka zůstala v 
důsledku nehody zcela uzavřená. Po vyproštění byli 
zranění předáni do péče ZZS. Hasiči zajistili vozidla proti 
požáru a po vyšetření nehody PČR byla vozidla odtažena a 
vozovka zprovozněna.

15.9.2008 10:40:52/

Stanice Horažďovice    

Stanice Nepomuk    

Plzeň-severOkres

94612032 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA;Plzeň-sever, Úněšov, Úněšov 15.9.2008 14:14:32 Požár hromady listí. Beze škody.15.9.2008 14:15:38/

Úněšov SMS, AMDS, ©    

94614032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Plzeň-sever, Plasy, Plasy 15.9.2008 14:17:10 Jednotka zasahovala u nehody dvou osobních automobilů 
Fiat Punto a Mazda 3. Na místě se nacházely tři zraněné 
osoby. Řidiči aut byli zraněni lehce, spolujezdkyně ve Fiatu 
měla těžká zranění. Zraněné převzala do péče ZZS. Při 
zajišťování místa nehody a řízení provozu bylo oznámeno, 
že asi 1 km odtud směrem na Plasy došlo k další nehodě. 
Tentokrát havarovala dodávka, která sjela do příkopu. Tato 
událost se obešla bez zranění.

15.9.2008 14:18:22/

Stanice Plasy    

94633032 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Plzeň-sever, Plasy, Plasy 15.9.2008 16:24:10 Jednotka odstranila následky nehody dvou osobních 
vozidel, při které byly zraněny dvě osoby. V době příjezdu 
jednotky byly již zranění transportováni do nemocnice. Z 
jednoho vozidla měl unikat plyn, kterým byl vůz poháněn. 
Jednotka provedla měření a uzavření tlakové lahve. Na 
místě bylo také nutné odstranit uniklé provozní kapaliny.

15.9.2008 16:26:25/

Stanice Plasy    

TachovOkres

94596032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Tachov, Kočov  Hasiči zasahovali u nehody osobního vozidla Š Felicia a 
nákladního automobilu Liaz. V osobním vozidle byl zraněný 
řidič, kterého odvezla k ošetření ZZS. Po odtažení vozidel 
odstranila jednotka uniklé provozní kapaliny. Při nehodě 
byla poškozena svodidla na mostě.

15.9.2008 9:07:53/

Stanice Tachov(L)    

94628032 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK;Tachov, Tachov, Bělojarská  Odstranění padlého topolu na schodišti k nádraží.15.9.2008 15:21:25/

Stanice Tachov(L)    

94634032 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-DO OVZDUŠÍ;Tachov, Tachov, Bělojarská  Jednotka vyjela do bytového domu, kde byl ohlášen 
zápach neznámé látky. Měřením nebyly zjištěny žádné 
zvýšené hodnoty, zřejmě se jednalo o  zápach po ředidle. 
Správci budovy bylo doporučeno odvětrat prostory domu.

15.9.2008 16:33:12/
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zvýšené hodnoty, zřejmě se jednalo o  zápach po ředidle. 
Správci budovy bylo doporučeno odvětrat prostory domu.

Stanice Tachov(L)    

94639032 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK;Tachov, Planá, Planá 15.9.2008 19:19:42 Odstranění padlého stromu.15.9.2008 19:19:51/

Stanice Tachov(L)    

94640032 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY;Tachov, Zadní Chodov, Zadní Chodov 18 15.9.2008 20:06:24 Před příjezdem jednotky oznamovatel uvedl, že požár 
komína je již zlikvidován. Jednotka po příjezdu  na místo 
pouze provedla kontrolu.

15.9.2008 20:06:41/

Stanice Tachov(L)    

OSOBY HASIČI PŘÍSLUŠNÍCI ŠKODY (v tis. Kč)

Usmrcených:

Zraněných: Zraněných: Přímé škody:

Evakuovaných:

Zachráněných:

Zraněných:

Usmrcených: Uchráněno:

8

0

1

0

0 0

0

30

700

SUMÁŘ 21Počet událostí:

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