
S V O D K A  

m i m o ř á d n ý ch   u d á l o s t í

HZS SŽDC za den 3. 11. 2010 od 00.00 do 00.00 hod.

JPO HZS Textová část svodné zprávy

Nymburk

Kolín

07:29 - 52
Jednotka vyjela vozem VEA-1 NISSAN TERRANO v počtu 1+3, trať č. 076 žst. 
Mšeno, v km 011,500 k odstranění náletového porostu a 10 ks. stromů o 
průměru 30 cm. Náletový porost je na skalách lemující trať, proto byla 
nasazena lezecká skupina a 2 ks MRP. Jednotka provedla odstranění 
zvětralých kamenů nad tratí. 

07:46 – 52  součinnost s JPO Nymburk
Jednotka vyjela vozem VEA L 3 v počtu 1+1, trať č. 076 žst. Mšeno, v km 
011,500 k odstranění náletového porostu a 10 ks. stromů o průměru 30 cm. 
Náletový porost je na skalách lemující trať, proto byla nasazena lezecká 
skupina 2 ks MRP z JPO HZS Nymburk. Jednotka Kolín provedla odstranění 
pokácených dřevin z profilu trati. 

Č. Budějovice 07:33 – 52 A
Jednotka vyjela s technikou AD 20 T 815 v počtu 1+1 do obce Hluboká u 
Borovan k odstranění havarijního stavu ČOV (vyjmutí 2 ks kalových míchaček 
z kalových věží). Ke zranění osob nedošlo. Škoda nevznikla. 

Praha 07:44 – 52
Jednotka vyjela vozem TA-L1R v počtu 1+1, trať č.171, žst. Karlštejn v km 
032,300 – 032,750 k odstraňování náletových porostů a stromů. Jednotka 
provedla odstranění náletových dřevin za pomoci JMP. 

Nymburk 07:41 - 52
Jednotka vyjela vozem CAS 24/2500/400 S2V, TA2-PRAGA- 80 v počtu 1+5, 
trať č. 072 v km. 340,400 – 340,550 žst. Lysá nad Labem - zast. Dvorce k 
odstranění náletového porostu a křovin na ploše 150 m² zasahujících do 
průjezdného profilu tratě. Jednotka provedla odstranění pomocí JMP. 

Olomouc 07:45 - 52
Jednotka vyjela vozem TA–S3T v počtu 1+2, trať 310, žst. Velká Bystřice km 
008,700–009,500 k odstranění náletových dřevin z průjezdného profilu trati. 
Jednotka provedla odstranění 3 ks stromů za použití motorových pil a lezecké 
techniky.

Brno 07:41 - 52
Jednotka vyjela vozem AJ AD 20 T 815 v počtu 1+1, trať č.250, žst. Brno -
dolní nádraží, odstavná kolej č.38, v km 002,400 k zajištění průjezdného 
profilu. Jednotka provedla přeložení a zajištění nákladu. 

Plzeň 08:01 – 52 
Jednotka vyjela vozy CAS24-S2V a RZA L3R v počtu 1+5, žst Starý Plzenec, 
trať 190, v km 339,815 k pokácení stromů ohrožujících bezpečnost provozu na 
železnici. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu provedla 
jednotka za pomoci vysokozdvižné plošiny, motorových pil, pracovních lan a 
navijáku z RZA ořezání a následně pokácení 2 ks stromů (osika) o obvodu 
kmene190-220 cm.



Liberec 08:24 - 52
Jednotka vyjela vozem CAS32/8200/800-S3R v počtu 1+1, do stanice Libuň 
trať 041 v km 10,400 k provedení TP. JPO provedla vyčištění propusti
v uvedeném km za pomoci vysokotlakého proudu vody. Příčina: zanesená 
propusť. Beze škody.

Kralupy nad Vltavou 08:27 – 52
Jednotka vyjela vozem TA- L1R v počtu 1+1 do žst. Dřísy, trať 072 v km 
354,000 k likvidaci náletových dřevin z průjezdného profilu tratě. Jednotka 
provedla likvidaci náletových dřevin pálením. 

Česká Třebová 07:55 - 52
Jednotka vyjela vozem VEA – UL 1 v počtu 1+1, trať č.021 do Jamné nad 
Orlicí v km 101,500 na odstranění stromů podél trati. Jednotka provedla 
odstranění 5 stromů pomocí motorové pily, lana, lezecké techniky a 
ochranných pomůcek. Příčina: ohrožení bezpečnosti drážní dopravy. 

Česká Třebová 15:19    43   - Prověřovací cvičení 
Jednotka vyjela vozy CAS 24/2500/400 – S 2 V, TA – L1T v počtu 1+5 Česká 
Třebová - Lhotka, řeka Třebovka na únik ropného produktu do řeky. Jednotka 
po příjezdu na místo a provedení průzkumu provedla ustavení nafukovací 
norné stěny pro zachycení RP. Majitel, uživatel: Povodí Labe. 

Ostrava 17:13 – 12A
Jednotka vyjela vozidlem CAS 24/2500/400 – S2V, v počtu 1+3, Ostrava –
Přívoz, ul. Nádražní, k požáru odpadkového koše. Jednotka po příjezdu na 
místo likvidovala požár odpadkového koše za pomoci vysokotlakého proudu. 

Liberec 17:22 - 23
Jednotka vyjela vozem RZA-L3R a CAS16/3500/400-M3V v počtu 1+3, do 
obce Rumburk-Staré Křečany trať 083, km 1,397 k ohlášenému střetu vlaku 
s osobou na železničním přejezdu P3533. Na místě jako první zasahovala 
JPO Rumburk a Šluknov. JPO HZS SŽDC Liberec převzala místo události,
průzkumem zjištěno, že ke střetu došlo v bezprostřední blízkosti uvedeného 
žel.přejezdu. JPO provedla kontrolu HV, výpomoc při šetření MU a následnou
likvidaci následků MU. Dále na místě PČR, záchranná služba, pohřební 
služba, zástupci žst.Rumburk, RIBŽD, DI Praha, pohotovost SDC Ústí n.L.,
SSZT Ústí n.L. Příčina a škoda v šetření. Jednalo se o DN s úmrtím civilní 
osoby.

Praha 18:48 – 54
Jednotka vyjela vozem VEA-UL 1 v počtu 1+RIBŽD ČD, trať č. 231, žst. Lysá 
nad Labem v km 337,003 k šetření MU. Při nástupu do rychlíku došlo k pádu 
osoby do kolejiště. Před příjezdem jednotky osoba odvezena ZZS s lehkým 
zraněním. 


