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Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje 

od 3. 11. do 4. 11. 2009 

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice 

Úterý 3. 11. 

4:17 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace chybně ohlásila poţár v objektu 

Úřadu pro zastupování státu majetkové v Prokišově ulici č. p. 1202/5 v Českých 

Budějovicích.  

9:07 Planý poplach – K opětovně ohlášenému poţáru elektrickou poţární signalizací 

vyjelo jednotka z centrální stanice opět do objektu Úřadu pro zastupování státu 

v Prokišově ulici č. p. 1202/5 v Českých Budějovicích. Správce objektu se dohodl 

s firmou SPH Elektro na dočasném odpojení ze střeţení do odstranění závady.   

16:33 Technický zásah – Nouzové otevření bytu provedli v ulici K. Chocholy č. p. 1286/8 

v Českých Budějovicích profesionální hasiči z centrální stanice.  

20:50 Technický zásah – Další otevření uzavřeného bytu zajistili na ţádost Policie ČR 

hasiči v Bezdrevské ulici č. p. 1134/23 v Českých Budějovicích. 

Středa 4. 11. 

7:36 Technický zásah – U rybníka Bezdrev u Hluboké nad Vltavou odstranila jednotka 

hasičů HZS SŢDC České Budějovice z ţelezniční tratě spadlý strom. 

 

  

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 3. 11. 

16:16 Technický zásah – V domě s pečovatelskou sluţbou ve Vyšehradské ulici č. p. 260 

v České Krumlově otevřeli hasiči z centrální stanice zabouchnuté dveře bytu. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 3. 11. 

10:56 Technický zásah – V pískovně firmy SÚS v Jindřichově Hradci zasahovala 

jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice u zapadlého pásového bagru, 

který byl zčásti ponořen pod vodní hladinu. Pomocí vyprošťovacího automobilu 

hasiči bagr zajistili proti dalšímu ponoru a začali pracovat na zprovoznění motoru. 

Z bagru uniklo malé mnoţství provozních kapalin, hasiči zasaţenou vodní plochu 

posypali sorbentem a okolo nainstalovali norné stěny. Poté osádka cisterny odjela 

zpět na základnu. Po příjezdu specializované vyprošťovací firmy se osádka cisterny 

vrátila zpět na místo události a společně vytáhli bagr z vody. Hasiči pak stáhli norné 
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stěny, vyčistili vodní plochu a po 17. hodině zásah ukončili. O události byla 

informována ČIŢP. 

13:50 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobního vozu Ford 

Mondeo a nákladního vozu Man zajistila v Kardašově Řečici jednotka hasičů z CPS 

Jindřichův Hradec. Hasiči odpojili akumulátor u osobního vozu a po 

zadokumentování nehody Policií ČR místo nehody uklidili. 

16:12 Technický zásah – V ulici Kosmonautů č. p. 11 v Jindřichově Hradci evidují hasiči 

z centrální stanice nouzové otevření bytu. 

 

     

Územní odbor Písek 

Úterý 3. 11. 

2:08 Požár – K původně ohlášenému poţáru chaty u obce Oslov vyslalo operační 

středisko HZS jednotku profesionálních hasičů z CPS Písek a jednotku SDH obce 

Záhoří. Hasiči na místě zjistili, ţe se jedná o nedohašené ohniště po pálení klesu. 

Poţár byl v 3:11 hodin lokalizován a o hodinu později zcela zlikvidován. Škoda i 

uchráněné hodnoty jsou nulové. 

Úterý 4. 11. 

 

   

Územní odbor Prachatice 

Úterý 3. 11. Bez událostí 

Středa 4. 11. 

7:42 Technický zásah – Profesionální jednotka z PS Vimperk vyjela k obci Radhostice, 

kde byl u koupaliště ohlášen spadlý strom přes celou vozovku. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Úterý 3. 11. 

14:26 Únik nebezpečných látek – Na silnici č. 22 mezi obcemi Katovice a Střelské 

Hoštice vyčistili hasiči z CPS Strakonice vozovku od cca 200 metrů dlouhé ropné 

skvrny. Na místo se dostavila také Policie ČR. 

15:27 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřela jednotka z CPS Strakonice byt 

v obci Radomyšl č. p. 178. 

15:37 Technický zásah – Další otevření dveří provedla tatáţ jednotka opět za asistence 

Policie ČR v Heydukově ulici č. p. 1098 ve Strakonicích. 

17:03 Požár – Technická závada byla příčinou vzniku poţáru nákladního automobilu 

Avia. Vůz, který byl naloţený dřevem, hořel v Katovické ulici ve Strakonicích. 

K zásahu byla povolána jednotka profesionálů z centrální stanice, která poţár 
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lokalizovala vysokotlakým proudem v 17:13 hodin. Likvidace byla nahlášena 

v 17:52 hodin. Z důvodu odstranění vozidla mimo vozovku byl na místo povolán 

automobilový jeřáb z CPS Strakonice. Při poţáru vznikla škoda Kč 40 000,--, 

uchráněné hodnoty jsou Kč 20 000,--. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 3. 11. 

4:39 Požár – Poţár odpadu v plechovém kontejneru uhasila na Husově náměstí na rohu 

Šafaříkovy ulice v Táboře jednotka profesionálních hasičů z místní poţární stanice. 

Poţár byl zlikvidován pomocí vysokotlakého proudu. Poté bylo místo poţáru 

předáno Policii ČR. Poţárem nebyla způsobena ţádná škoda a uchráněné hodnoty 

jsou nulové. Příčina poţáru je v šetření. 

7:41 Požár – Další poţár odpadu v popelnici vyjela likvidovat do Budějovické ulice ve 

Veselí nad Luţnicí jednotka hasičů z PS Soběslav. Poţár domovního odpadu 

v rodinném domě od nedopalku byl uhašen ještě před příjezdem jednotky, na místě 

byly přítomny Policie ČR a Městská Policie Veselí nad Luţnicí. Při poţáru vznikla 

škoda 1.000,- Kč a uchráněné hodnoty jsou 100.000,- Kč. 

11:46 Dopravní nehoda – V ulici Petra Bezruče v Soběslavi zasahovala jednotka 

profesionálních hasičů z místní poţární stanice u dopravní nehody, při které byl 

nákladním automobilem sraţen chodec. Zraněný chodec leţel pod vozem u zadní 

nápravy, hasiči jej vyprostili, naloţili na nosítka ZZS a pomohli s transportem do 

sanitky. U nehody byla přítomna Policie ČR.  

18:59 Technický zásah – Na Ţiţkově náměstí č. p. 15 v Táboře hasiči z centrální stanice 

provedli nouzové otevření bytu. 

19:53 Dopravní nehoda – V obci Chýnov u benzínové pumpy havaroval řidič osobního 

vozu Audi 8. Vůz byl po nehodě otočený na střeše a unikaly z něj provozní náplně. 

Profesionální jednotka z CPS Tábor vůz zajistila proti poţáru a dalšímu úniku 

provozních kapalin a nehodu předala Policii ČR. Další likvidační práce si zajistil 

majitel vozu. 

 

                       

 

  

 

 

 

 
                                                                                     

 


