
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

11.12.2008 - 11.12.2008

Problémy jednotky:

Plzeňský

Kraj: Plzeňský
DomažliceOkres

98670032 DOPRAVNÍ NEHODA-ŽELEZNIČNÍ;Domažlice, Milavče, Milavče 11.12.2008 16:54:36 Hasiči vyjížděli k střetu osobního vlaku s osobou asi 50 m 
za železničním přejezdem.   Žena byla s těžkými zraněními 
odvezena do nemocnice. Trať byla z důvodu nehody 
uzavřena, pro cestující byl vypraven náhradní 
autobus.Vyšetřování události převzala drážní inspekce. 
Trať byla uzavřena více než dvě hodiny.

11.12.2008 16:54:56/

Stanice Domažlice(L)    

SŽDC Plzeň    

KlatovyOkres

98652032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Klatovy, Zavlekov, Zavlekov 11.12.2008 5:24:34 Hasiči zasahovali u nehody dvou os. automobilů, při které 
byla lehce zraněna jedna osoba. Zraněného ošetřila ZZS, 
hasiči odstranili uniklé provozní kapaliny a po 
zdokumentování události pomohli odtahové službě s 
naložením vozidel.

11.12.2008 5:25:30/

Stanice Horažďovice    

98671032 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Klatovy, Sušice, SUŠICE  Hasiči odstranili následky střetu dvou osobních vozidel, při 
kterém se zranila jedna osoba. Ženu odvezla ZZS do 
nemocnice k dalšímu ošetření. Z vozidel neunikly žádné 
provozní kapaliny.

11.12.2008 16:59:24/

Stanice Sušice    

Plzeň-městoOkres

98651032 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Plzeň-město, Plzeň, Severní 
Předměstí, Brněnská 1067/20

 Jednotka vyjela k havárii vodovodu v bytě. Hasiči uzavřeli 
přívod vody u vchodu a za asistence PČR vnikla do bytu, 
odkud voda vytékala. Po probuzení majitele bytu hasiči 
vodu z pokojů odsáli.

11.12.2008 0:30:32/

Stanice Plzeň Košutka (L)    

98674032 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Plzeň-město, Plzeň, Plzeň 3, Doudlevce, Zborovská 11.12.2008 17:51:16 Jednotka zasahovala u nehody fekálního vozu, který 
narazil do sloupu. Vozidlo bylo po nehodě poškozené, ale 
únik látky nehrozil. Likvidaci a vyproštění si zajistil majitel 
vozu.

11.12.2008 17:52:47/

Stanice Plzeň Střed    

Plzeň-jihOkres

98668032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Plzeň-jih, Borovy, Borovy 11.12.2008 15:36:13 Jednotka zasahovala u nehody os. vozidla, ve kterém 
cestovaly dvě osoby. Řidič byl po příjezdu hasičů mimo 
vozidlo, spolujezdkyni museli hasiči ve spolupráci se ZZS z 
vozu vyprostit. Žena byla odvezena k ošetření do 
nemocnice. Vozidlo bylo zabezpečeno proti požáru a místo 
předáno PČR.

11.12.2008 15:36:27/
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cestovaly dvě osoby. Řidič byl po příjezdu hasičů mimo 
vozidlo, spolujezdkyni museli hasiči ve spolupráci se ZZS z 
vozu vyprostit. Žena byla odvezena k ošetření do 
nemocnice. Vozidlo bylo zabezpečeno proti požáru a místo 
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/

Stanice Přeštice(L)    

98672032 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Plzeň-jih, Chotěšov, Chotěšov  Hasiči vyjížděli k nehodě dvou os. vozidel z nichž jedno 
skončilo v příkopu u silnice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 
Jednotka zajistila vozidla proti požáru a usměrňovala 
dopravu v místě nehody. Po zdokumentování události byla 
vozidla naložena na odtah.

11.12.2008 17:16:30/

Stanice Nýřany    

TachovOkres

98655032 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Tachov, Přimda, Mlýnec 11.12.2008 7:41:46 Jednotka vyjela k nehodě os. vozidla, které narazilo do 
stromu. Ve vozidle se nikdo nenacházel a nedošlo ani k 
úniku provozních kapalin. Řidič si stěžoval na bolesti zad, 
proto mu byla přivolána ZZS, která ho odvezla do 
nemocnice. Do příjezdu PČR řídili hasiči provoz v místě 
nehody.

11.12.2008 7:43:40/

Stanice Tachov(L)    

98662032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Tachov, Záchlumí, Záchlumí, Záchlumí                                11.12.2008 8:26:33 Jednotka vyjela k nehodě os. vozidla, které sjelo mimo 
komunikaci. Řidiče měla již v péči ZZS. Hasiči zabezpečili 
vozidlo proti požáru.

11.12.2008 8:27:29/

Stanice Stříbro    

98663032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Tachov, Svojšín, Svojšín, Svojšín                                 11.12.2008 8:49:21 Jednotka zasahovala u čelního střetu osobního a 
nákladního vozidla. Na místě se nacházely dvě zraněné 
osoby, kterým hasiči poskytli předlékařskou pomoc. Po 
příjezdu ZZS byly předány do její péče. Jedna osoba byla 
odvezena do nemocnice, druhá po ošetření ponechána na 
místě. Po zdokumentování nehody vyprostili hasiči osobní 
vozidlo zpod nákladního auta.

11.12.2008 8:51:06/

Stanice Stříbro    

98680032 DOPRAVNÍ NEHODA-VYPROŠTĚNÍ OSOB;Tachov, Rozvadov, Svatá Kateřina 11.12.2008 18:48:14 Jednotka zasahovala u nehody os. automobilu Š Felicia, 
při které byly zraněny tři osoby. Zraněné převzala do péče 
ZZS a transportovala do nemocnice. Hasiči zajistili místo 
nehody a zabezpečili vozidlo proti požáru. K úniku 
provozních kapalin nedošlo.

11.12.2008 18:48:27/

Stanice Tachov(L)    

Přimda SMS,©,AMDS    

98682032 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Tachov, Oldřichov 11.12.2008 19:47:47 Likvidace stromu padlého na dráty el. vedení.11.12.2008 19:48:38/

Stanice Tachov(L)    
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