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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 7. 11. 2010 – 00.00 – 00.00 hod. 
 

 
JPO HZS 

 

Textová část svodné zprávy 

Přerov 
 

06.32 - 23 
Jednotka vyjela vozem RZA - L3R v počtu 1+1, trať č.281, žst. Střítež nad 
Bečvou, v km 007,300 k nahlášenému střetu osobního vlaku a osobního 
vozidla zn. AUDI. V 06,43 hod. žádost o posilovou jednotku, která vyjela 
vozem AD 28 T - 815 v počtu 1+1. Jednotka po příjezdu a provedeném 
průzkumu provedla odklizení vraku vozidla z průjezdného profilu trati. Uniklé 
provozní kapaliny zasypány sorbentem. Ve vozidle 2 osoby, 1 lehké a 1 těžké 
zranění, odvezeni do nemocnice na ošetření. Dále na místě: HZS Valašské 
Meziříčí, JPO HZS SŽDC Ostrava + RIBŽD, DI, ZZS, Policie ČR. Předběžná 
škoda: ČD, a.s.: 100 000,- Kč, na vozidle: 40.000,- Kč.  

Ostrava 
 

06.46 – součinnost s JPO HZS SŽDC Přerov 
Jednotka vyjela vozem RZA - L3R v počtu 1+inspektor RIBŽD, trať č.281, žst. 
Střítež nad Bečvou v km 007,234, žel. přejezd P7420 k nehodové události: 
střetnutí osobního vlaku s osobním automobilem.  Jednotka provedla odvoz 
inspektora RIBŽD ČD k šetření nehodové události.  

Hradec Králové 
 

09:33 - 23 
Jednotka vyjela vozy CAS 24/2500/400-S2V a VEA-UL1 v počtu 1+4, žst. 
Pardubice  ke střetu osoby s vlakem v km 305,017. Po příjezdu jednotky HZS 
SŽDC Hradec Králové na místo události byl proveden průzkum a bylo zjištěno, 
že osoba mužského pohlaví byla usmrcena. Jednotka  provedla  zajištění a 
úklid místa události.  

Česká Třebová 
 

09:42 – součinnost s JPO HZS SŽDC H.Králové 
Jednotka vyjela vozem VEA – L3 v počtu 1+inspektor RIBŽD, trať 010 
Pardubice v km 305,017 na šetření nehodové události: přejetá osoba vlakem 
č.145. Jednotka provedla odvoz inspektora RIBŽD na místo události.  

Č. Budějovice 
 
 
 
 

17:37 – 23 
Jednotka vyjela vozem TA-L3, CAS 32/8200/800 – S3R v počtu 1+5, na DN – 
střetnutí na chráněném železničním přejezdu P-1660 – zabezpečený 
výstražnými kříži, trať č.194 v km 078,487 (u obce Ovesná)– střet OA s 
os.vlakem. OA LAND ROVER Freelander. Řidič OA bez zranění. Bez úniku 
provozních kapalin. Na místě již zasahovala jednotka J SDH Volary s 
technikou – RZA VW v počtu 1+3. Jednotka J SDH Volary provedla zajištění 
místa nehody. JPO HZS SŽDC CBE prohlídku prostor vlaku a kontrolu 
cestujících (6 osob) - bez zranění. Dále provedla pomocí hydraulického 
rozpínáku LUKAS a navijáku z vozu TA L3 NN odstranění OA z průjezdného 
profilu trati a úklid místa zásahu.  

Liberec 
Pecher 

  

21.22 – 21A 
Jednotka vyjela vozem AJ 20 - S 3R v počtu 1+2, obec Jitrava silnice R 13, 
směr Rynoltice - Děčín, žádost CPS HZS LK o  pomoc k havarované 
nákladnímu vozu zn.Mercezes BENZ ACCROS. Na místě události, bylo 
zjištěno, že se  vozidlo nachází mimo vozovku, jednotka provedla průzkum, 
vyproštění nákl. vozu, za pomocí AJ 20. Na místě HZS LK Liberec SDH 
Chrastava, PČR DP. Zranění:  řidič odvezen k ošetření. 
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