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Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje 

od 5. 10. do 11. 10. 2009 

 

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice 
Pondělí 5. 10. 

13:44 Požár – Jednotka profesionálních hasičů SŽDC provedla v obci Petříkov 
dohašení po pálení suché trávy na ploše cca 5 x 6 metrů.  

15:00 Záchrana zvířete – Do ulice U Tří lvů v Českých Budějovicích vyjely 
k zásahu osádky rychlého zásahového automobilu a vyprošťovacího 
automobilu. Před restaurací U velblouda sjelo do mlýnské stoky do hloubky 
cca 3 metry osobní auto značky Peugeot, ve kterém se nacházel pes. Hasičům 
se podařilo psa vyprostit ven a předali jej majitelce. Poté pomocí navijáku 
z vyprošťovacího automobilu vytáhli z vody i vůz. U zásahu byla přítomna 
Policie ČR a Městská policie České Budějovice. 

Ke pěti technickým zásahům vyjela v Českých Budějovicích jednotka profesionálních 
hasičů z centrální stanice, a to ke čtyřem nouzovým otevření dveří do Jeremiášovy ulice č. p. 
1929/10 (5:46 hodin), do Labské ulice č. p. 1153/3 (10:37 hodin), na Okružní ulici k firmě 
Mane (13:54 hodin), do Kubatovy ulice č. p. 1538/5 (16:04 hodin) a k jednomu odstranění 
nebezpečných stavů do domu č. p. 858/50 ve Větrné ulici, kde hasiči uzavřeli přívod vody 
v domě z důvodu prasklé stoupačky. 

Úterý 6. 10. 

8:30 Dopravní nehoda – Na žádost Policie ČR zajistila jednotka hasičů z centrální 
stanice v Plavské ulici v Českých Budějovic úklid komunikace po dopravní 
nehodě. 

Dalšími dvěma událostmi byly v Českých Budějovicích technické zásahy v ulici M. Chlajna 
č. p. 1290/17 – nouzové otevření dveří (14:53 hodin) a v Dlouhé ulici – sundání dvou osob ze 
střechy výměníku (20:14 hodin). 

Středa 7. 10. 

14:45 Požár – V Komenského ulici u domu s č. p. 205/47 v Českých Budějovicích 
zasahovala jednotka z centrální stanice u požáru peřiny a papírového odpadu. 
Hasiči požár zlikvidovali pomocí vysokotlakého proudu. U zásahu byla 
přítomna Policie ČR. Požár je beze škody, není dále došetřován. 

21:37 Planý poplach – Jednotka profesionálů z PS Suché Vrbné vyjela na základě 
ohlášení do lesa mezi obe Borovany a Libín, kde byl údajně viděn kouř a 
plameny. Hasiči provedli průzkum oblasti a nenalezli žádné známky hoření. 

V Plzeňské ulici č. p. 858/27 v Českých Budějovicích zasahovala jednotka profesionálů 
z místní požární stanice u technického zásahu – nouzové otevření dveří (9:13 hodin), 
jednotka hasičů HZSP SŽDC provedla technický zásah – přečerpání pohonných hmot 
z lokomotivy v obci Boršov nad Vltavou (10:30 hodin) a hasiči z PS Trhové Sviny 
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spolupracovali se ZZS a Policií ČR v objektu Kolínova mlýna u vytažení podnapilé osoby 
spadlé do sklepa (10:58 hodin). 

Čtvrtek 8. 10. 

6:28 Požár – Zahoření elektroinstalace v supermarketu Albert na Suchovrbenském 
náměstí v Českých Budějovicích zlikvidovala během několika minut jednotka 
profesionálních hasičů z PS Suché Vrbné.  

 

  

Územní odbor Český Krumlov 
Pondělí 5. 10. 

4:49 Planý poplach – Elektrická požární signalizace chybně ohlásila požár 
v objektu firmy Engel Strojírenská, s. r. o. v Kaplici v Českobudějovické ulici 
č. p. 314. Hasiči z PS Kaplice po provedeném průzkumu požár nepotvrdili. 

21:21 Planý poplach – Závada na čidle elektrické požární signalizace byla příčinou 
planého výjezdu jednotky z centrální stanice do objektu Státního archivu 
v ulici Nad Schody v Českém Krumlově, kde byl ohlášen požár.  

Technický zásah si připsala jednotka z centrální stanice, když zasahovala v Českém 
Krumlově v ulici Za Nádražím č. p. 208 u nouzového otevření bytu (3:10 hodin). 

Úterý 6. 10. 

8:41 Dopravní nehoda – Dva osobní vozy Mitshubishi Pajero a Citroen C3 se 
střetly u obce Holkov. Při nehodě utrpěla lehké zranění jedna osoba, která byla 
po příjezdu jednotky z CPS Český Krumlov mimo havarovaný vůz. Jednotka 
odpojila u vozu akumulátor a pomohla s naložením auta na vůz odtahové 
služby. Po úklidu vozovky se hasiči vrátili zpět na základnu. U zásahu byla 
přítomna ZZS a Policie ČR.  

Středa 7. 10. 

23:49 Dopravní nehoda – Za obcí Besednice ve směru na České Budějovice 
havaroval osobní automobil značky Audi A6. Nehoda byla původně ohlášena 
jako nehoda s nutností vyproštění osob, na místě však hasiči z PS Kaplice 
nemuseli vyprošťovat. Zasahovala zde již ZZS, která měla v péči tři osoby, 
z nichž jednu odvezla do nemocnice. Havarovaný vůz byl zničený po nárazu 
do stromu, jednotka HZS u něj odpojila akumulátor a zajistila jej proti úniku 
provozních kapalin.  

Technický zásah – nouzové otevření bytu provedli profesionální hasiči z centrální stanice 
v Polské ulici č. p. 438 v Českém Krumlově (7:38 hodin). 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 
Pondělí 5. 10. 
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3:34 Požár – Celkem tři cisterny (dvě z jednotky SDH obce Český Rudolec a jedna 
z PS Dačice) likvidovaly požár hranice dřeva vedle stodoly u domu č. p. 83 
v Lipovci. Hasičům se podařilo požár ve 4 hodiny dostat pod kontrolu, o 
hodinu a čtvrt později byl požár zcela uhašen. Výše škody a příčina vzniku 
požáru je předmětem šetření. 

7:26 Požár – V železniční stanici obce Kruplov došlo krátce před půl osmou 
k požáru elektrické lokomotivy připravené k odjezdu s osobním vlakem. Ihned 
po ohlášení požáru byly k zásahu vyslány dvě cisterny profesionálních hasičů 
SŽDC a dvě cisterny profesionálů z centrální stanice Jindřichův Hradec. 
Zároveň byla svolána osádka cisterny jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce Jarošov nad Nežárkou. Jako první na místo dorazili hasiči z Jindřichova 
Hradce, kteří zjistili, že hoří vodiče trafa ve strojovně lokomotivy. Požár byl 
několik minut po 8. hodině lokalizován, lokomotiva byla odpojena od vagónů. 
Likvidace požáru byla nahlášena v 8:43 hodin. Nikdo nebyl zraněn. Požár 
způsobil škodu za Kč 10 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 300 000,-
-. Příčina vzniku požáru je nyní v šetření. 

Dva technické zásahy zaznamenali hasiči ÚO Jindřichův Hradec: nouzové otevření bytu 
v domě s pečovatelskou službou v Dačicích v Bratrské ulici č. p. 221 (16:46 hodin) a čerpání 
vody v obci Klikov č. p. 138 (17:13 hodin). 

Úterý 6. 10. 

15:39 Požár – Škoda Kč 1 000,-- byla vyčíslena po požáru balíku sena na poli u 
Třeboně. Požár likvidovala jednotka profesionálních hasičů z PS Třeboň. 
Hodnota uchráněného majetku činí Kč 55 000,--.  

V obci Hostkovice (8:04 hodin) a na silnici u Kardašovy Řečice (17:34 hodin) evidují 
jednotky ÚO Jindřichův Hradec dva technické zásahy. Jednalo se o čerpány vody z rybníka a 
o odstranění větve. 

Středa 7. 10. 

8:10 Dopravní nehoda – Jeden osobní automobil havaroval na komunikaci vedoucí 
z Jarošova nad Nežárkou směrem na Strmilov. Při nehodě utrpěla zranění 
jedna osoba, která v okamžiku příjezdu hasičů z CPS Jindřichův Hradec byla 
již v péči ZZS. Hasiči zajistili vůz nacházející se na střeše proti požáru a proti 
úniku provozních látek a místo nehody předali Policii ČR k došetření. 

Dva technické zásahy – nouzové otevření dveří pro ZZS zaznamenali hasiči z PS Třeboň 
v Nádražní ulici č. p. 639 v Třeboni (14:42 hodin) a hasiči z CPS Jindřichův Hradec na sídlišti 
Vajgar č. p. 720 v Jindřichově Hradci (16:06 hodin). 

Čtvrtek 8. 10. 

V obci Halámky č. p. 17 provedli hasiči z CPS Jindřichův Hradec technický zásah – nouzové 
otevření dveří (8:03 hodin). 

 

     

Územní odbor Písek 
Pondělí 5. 10. Bez události 
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Úterý 6. 10. 

16:57 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice byla 
vyslána do Táborské ulice v Písku, kde u viaduktu havaroval nákladní vůz 
Avia, ze kterého se uvolnil převážený stroj na zemědělské práce a poškodil 
další osobní vůz. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči ve spolupráci s Policií 
ČR zajistili vozy proti požáru a proti úniku provozních látek, zajistili 
průjezdnost komunikace a po závěrečném úklidu místa nehody se vrátili zpět 
na základnu. 

Středa 7. 10. 

15:21 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních 
automobilů zajistila u obce Přeborov na žádost Policie ČR jednotka 
profesionálních hasičů z PS Milevsko. Hasiči provedli opatření proti vzniku 
požáru a úniku provozních látek a pomohli s naložením na vůz odtahové 
služby.  

22:06 Požár – Policie ČR ohlásila požár v lese mezi obcemi Veselíčko a Branice. 
K zásahu vyjeli profesionální hasiči z PS Milevsko, kteří na místě zjistili, že se 
jedná o nevyhaslé ohniště po nehlášeném pálení klestu. Po dohašení se vrátili 
zpět na základnu. Požárem nevznikla žádná škoda, uchráněné hodnoty jsou 
nulové. 

Technický zásah – odstranění nebezpečného hmyzu provedla v obci Předbořice č. p. 57 
jednotka SDH obce Lašovice (18:01 hodin). 

Čtvrtek 8. 10. 

3:40  Dopravní nehoda - Na silnici č. 19 přibližně tři kilometry za Milevskem ve 
směru na Lety havaroval u obce Velká kamión. K nehodě vyslalo operační 
středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje na základě ohlášení 
Policie ČR v 3:40 hodin jednotku profesionálních hasičů ze stanice Milevsko. 
Ta na místě nehody našla kamión otočený na střechu a zraněného řidiče, který 
byl po prvotním ošetření záchranáři Zdravotnické záchranné služby odvezen 
do nemocnice. Z nádrže kamiónu uniklo na vozovku přibližně 200 litrů nafty, 
o události byl informován odbor životního prostředí obce Milevsko. Hasiči 
zajistili proraženou nádrž proti dalšímu úniku, uniklou naftu zlikvidovali 
pomocí sorbenční látky a vyčkávají do příjezdu soukromé firmy, která na 
základě objednávky majitele vozu provede pomocí jeřábů otočení kamiónu 
zpět na kola. 

Jednotka profesionálů HZSP SŽDC zajistila v obci Mirovice technický zásah – řezání stromů 
podél trati (7:58 hodin). 

 

   

Územní odbor Prachatice 
Pondělí 5. 10. Bez události 

Úterý 6. 10. 
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18:26 Planý poplach – V Italské ulici č. p. 765 v Prachaticích nahlásil zřejmě 
podnapilý oznamovatel požár na střeše panelového domu. Hasiči z centrální 
stanice žádné známky hoření nenalezli, stejně tak jako ohlašovatele.  

Středa 7. 10. 

Jednotka SDH obce Vlachovo Březí zasahovala ve své obci na žádost starosty u technického 
zásahu – doplnění vody do kašny na náměstí (18:57 hodin). 

 

                              

Územní odbor Strakonice 
Pondělí 5. 10. Bez události 

Úterý 6. 10. 

Na žádost Policie ČR vyjela jednotka z centrální stanice do ulice Arch. Dubského č. p. 967 ve 
Strakonicích k technickému zásahu – otevření uzavřených prostor. Na místo se však 
dostavila majitelka domu, hasiči zásah neprovedli.  

Středa 7. 10. 

7:04 Únik nebezpečných látek – Policie ČR si vyžádala jednotku hasičů z centrální 
stanice k úklidu vozovky v Lidické ulici ve Strakonicích od uniklé nafty. 
Hasiči komunikaci vyčistili pomocí sorbentu a vrátili se na základnu. 

Čtvrtek 8. 10. 

6:41 Požár – K požáru ve vícepatrové budově č. p. 281 v Tržní ulici ve 
Strakonicích byla vyslána jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice. 
Ti na místě zjistili, že se jedná o zajiskření elektriky bez známek hoření. 
Událost byla v 6:49 uzavřena.  

                   

 

Územní odbor Tábor 
Pondělí 5. 10. 

19:47 Únik nebezpečné látky – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bechyně 
vyjela ve své obci do Písecké ulice, kde v obytném domě s č. p. 211 provedla 
nucené odvětrání společných prostor v přízemí domu. Ze špatně uzavřené 
propanbutanové lahve uskladněné firmou provádějící opravu střešního pláště 
v prádelně objektu unikal plyn. Hasiči na místě spolupracovali s pracovníky 
plynárenského podniku, kteří měřili koncentrace plynu. Propanbutanové lahve 
byly z objektu odstraněny a uloženy na bezpečné místo na dvoře Bytového 
družstva Bechyně. 

Úterý 6. 10. 

20:37 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu 
Společenského a kongresového centra v Táboře v Žižkově ulici č. p. 249. 
Jednalo se o planý poplach. 
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K technickému zásahu vyjela do obce Sezimovo Ústí do ulice K Hájence jednotka 
profesionálů z CPS Tábor, aby zde otevřela vstupní dveře jednoho z nově postavených 
rodinných domů. Hasiči však nemuseli zasahovat, dveře se podařilo otevřít ještě před 
příjezdem jednotky. 

Středa 7. 10. 

1:13 Požár - U obce Želeč na Táborsku došlo dnes v nočních hodinách k požáru 
skládky firmy Rumpold. Požár byl na Krajské operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje nahlášen v 1:13 minut. K zásahu byly 
vyslány jednotka profesionálních hasičů ze stanice Tábor a dobrovolné 
jednotky obcí Želeč a Planá nad Lužnicí. Velitel zásahu po provedeném 
průzkumu nahlásil, že se jedná o požár skládky o rozloze přibližně 1 ha, 
všechny jednotky zahájily hasební práce a pomocí cisteren je zajišťována 
doprava vody. Přibližně o hodinu později si velitel zásahu vyžádal povolání 
dalších sil a prostředků, jelikož se nedařilo požár lokalizovat. Povolány byly 
zásahové vozy ze stanic Soběslav, Jindřichův Hradec, další cisterny ze stanice 
Tábor a sbory dobrovolných hasičů obcí Tučapy, Tábor, Veselí nad Lužnicí, 
Mladá Vožice, Turovec a Dolní Bukovsko. Celkem se u požářiště pohybují 
téměř dvě desítky zásahových vozů.  

Jelikož skládka prohořívá nejen na povrchu, ale také uvnitř v celém objemu, 
provádí jednotky hašení lafetovými proudnicemi. Voda je dovážena 
kyvadlovou dopravou cisternami z Želečského rybníka, kde pracuje další 
technika na čerpání vody. Do této chvíle bylo přivezen a na hašení vyčerpán 
obsah minimálně 50 cisteren. Na několika úsecích musí hasiči provádět zásah 
v dýchacích přístrojích.  

O požáru byla vyrozuměna nejen starostka obce Želeč, ale také starostové 
blízkých obcí i např. starostové Plané nad Lužnicí a Tábora, a to z toho 
důvodu, že kouř ze skládky je viditelný z velké dálky a mohl by u občanů 
vzbudit obavy. Žádné ohrožení však nehrozí, událost mají v rukou specialisté 
z chemické laboratoře v Kamenici, kteří také dorazili na místo. Zároveň byla 
informována havarijní služba Inspekce životního prostředí.  

U požáru skládky u obce Želeč byla nahlášena lokalizace požáru (7:32 hodin). 
Zasahující síly a prostředky jsou na místě v postačujícím množství. Nyní je 
prováděna likvidace požáru, která spočívá v postupném rozhrabávání skládky a 
prolívání vodou.  

Na požářišti proběhlo také střídání zasahujících hasičů, počet jednotek a 
techniky se nemění (3 jednotky profesionálů, 9 jednotek dobrovolných hasičů, 
cca 20 ks zasahující techniky).  

Pracovníci chemické laboratoře z Kamenice odebírají vzorky a provádí měření 
(8:45 hodin). 

Pracovníci chemické laboratoře, kteří měřili koncentraci škodlivin v ovzduší 
zjistili, že hodnoty jsou mírně zvýšené, ale zdaleka nedosahují nebezpečných 
hodnot. Přesto je pro občany nejbližších obcí vydáno doporučení nevětrat a 
nevycházet z domů (10:21 hodin).  

Na vyžádání byl k zásahu povolán stroj USD z AČR v Bechyni a odřad pro 
dálkovou dopravu vodu (tzn. vyčleněná skupina hasičů, která pomocí speciální 
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techniky zajišťuje dodávku vody ze vzdáleného zdroje – v našem případě je to 
vzdálenost cca 2 km) (13:50 hodin). Na požářišti opět proběhlo střídání 
zasahujících hasičů (18. – 19. hodina). 

Byla odčerpána jímka, která zachycuje vodu použitou k hašení (23:08 hodin). 

Stále jsou v pravidelných intervalech střídáni zasahující hasiči (cca půlnoc, cca 
6:30 hodin dne 8. 10.). U zásahu jsou nyní se svojí technickou jednotky 
profesionálních hasičů ze stanic Tábor, Soběslav a České Budějovice a 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Želeč, Bechyně a Planá nad Lužnicí. 
Charakter zásahu se od vyhlášení lokalizace požáru nemění - hasiči stále hasí 
hořící skládku. V místech, kde byl již požár zvládnutý, jednotky skládku 
rozhrabávají a prolívají vodou, aby uhasily všechna ohniska, a to i ta, která 
jsou skryta v základech skládky.  

K technickému zásahu – nouzové otevření dveří vyjela do ulice K Zastávce ve Veselí nad 
Lužnicí jednotka profesionálů z PS Soběslav (7:29 hodin). 


