
Svodka událostí od 00:00 hod. do 24:00 hod.  

za den 04.04.2010 
 

PP – PLANÝ POPLACH - JH 

V 01:51 hod. vyjela jednotka z PS Třeboň s technikou: CAS 15-Mercedes do obce 

Dunajovice na ohlášený kouř a plameny ze stavení. Jednalo se o grilování, tj. o planý poplach. 

Návrat jednotky ve 02:24 hod. 

 

DN - Pražák - ST 

Dne 4.4. 2010 v 8.00 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Strakonice PS Vodňany s technikou 

CAS 15 – Mercedes k dopravní nehodě mezi obcemi Praţák a Stolice. Jednalo se o osobní 

automobil Škoda Octavia převrácený na střeše. Jednotka provedla zajištění vozidla proti 

poţáru, proti úniku provozních kapalin a odstranění následků dopravní nehody. Při zásahu 

jednotka spolupracovala s Policií ČR. V 10.31 hod. se poslední vozidlo vrátilo na základnu. 

 

P - stohu - Předmíř - ST 
Dne 4.4. 2010 v 8.24 hod. byl ukončen zásah jednotkou SDHO Předmíř u poţáru stohu ze dne 

3.4. 2010. V 8.28 hod. se poslední vozidlo vrátilo na základnu. 

  

DN - Myšenec - PI 
Dne 4.4. 2010 v 9.29 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Písek CPS Písek s technikou TA 2 

Iveco k dopravní nehodě osobního automobilu Opel Astra a nákladního vozu Volvo u obce 

Myšenec. Jednotka provedla zajištění vozidel proti poţáru, proti úniku provozních kapalin a 

odstranění následků dopravní nehody. Na místě byla přítomna Policie ČR. Při nehodě byla 

zraněna jedna osoba. V 10.46 hod. se jednotka vrátila na základnu. 

 

PP - PLANÝ POPLACH - JH 

V 09:49 hod. vyjela jednotka z PS J.Hradec s technikou: CAS 20-Iveco do obce Nová 

Včelnice. Před příjezdem jednotky na místo události bylo oznamovatelem hlášeno, ţe se jedná 

pouze o páru z vozidla, tudíţ nebezpečí poţáru nehrozí. Návrat jednotky v 09:55 hod. 
 

P - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ - JH 

V 10:47 hod. vyjela jednotka z PS J.Hradec s technikou: CAS 20-Iveco do obce Jindřichův 

Hradec, sídliště Vajgar, na poţár plechového kontejneru. Poţár bez škody. 

Návrat jednotky v 11:01 hod. 

 

P - komína - Brloh – PI 

Dne 4.4. 2010 ve 12.27 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Písek CPS Písek s technikou CAS 

20 – Scania k poţáru komína v obci Brloh. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe se jedná o 

poţár sazí v komíně. Lokalizace poţáru provedena ve 13.00.hod. a likvidace ve 14.16 hod. Při 

zásahu nebyl nikdo zraněn ani usmrcen. Při poţáru nevznikla škoda a uchráněné hodnoty jsou 

300.000,-Kč. Příčinou poţáru bylo vznícení sazí. Na místě jednotka spolupracovala s Policií 

ČR. Jednotka se ve 14.28 hod. vrátila na základnu. 

 

ZOZ - ZASYPANÉ, ZAVALENÉ - PT 

Ve 13:36 hod. vyjela jednotka z PS Prachatice s technikou: CAS 20-Scania, JSDHO Nová 

Pec s technikou: TA-Š.Forman, CAS 25-L101 a JSDHO Volary s technikou: RZA-VW Tra. 



k obci Nová Pec na vyproštění muţe zavaleného pokáceným stromem. Postiţený muţ měl 

zlomenou nohu. Jednotky Prachatice a Volary odvolány před příjezdem na místo události, 

povolána ZZS. Návrat poslední jednotky ve 14:06 hod. 
 

PP - PLANÝ POPLACH - ČK 

V 15:10 hod. vyjela jednotka z PS Č.Krumlov s technikou: CAS 20-Scania, CAS 20-Camiva, 

CAS 32-T815 a jednotka z PS Křemţe s technikou: CAS 32-T148 na hlášený poţár lesa. Dle 

prvotního hlášení na tísňové lince bylo ohlášeno místo události u obce Zlatá Koruna. Při jízdě 

na místo zásahu bylo místo události upřesněno, tj. u obce Přídolí. Po příjezdu na místo zásahu 

bylo zjištěno, ţe se jedná o nahlášené pálení. Jednotky se vrátily na základnu.  
 

P - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ - ČB 

V 16:02 hod. vyjela jednotka z PS Č.Budějovice s technikou: RZA 2-Mercedes spr. do obce 

České Budějovice, ulice Strakonická, na poţár plechového kontejneru. Poţár beze škody. 

Návrat jednotky v 16:08 hod. 

 

P - kontejneru - Radošovice - ST 
Dne 4.4. 2010 v 16.04 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Strakonice CPS Strakonice s CAS 

20 – Scania k poţáru kontejneru v obci Radošovice. Lokalizace byla provedena v 16.11 hod, 

likvidace v 16.32 hod. Jednalo se o velkoobjemový plechový kontejner, poţárem byl zasaţen 

pouze odpad, tj. poţár beze škody. Na místě spolupracovala PČR. V 16.40 hod. se jednotka 

vrátila na základnu. 

 

DN - Veselí nad Lužnicí - TA 

Dne 4.4. 2010 v 16.44 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Tábor PS Soběslav s technikou CAS 

20 Liaz k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na silnici č. 3 u obce Veselí nad 

Luţnicí. Jednalo se o vozy Škoda Superb a Ford Focus. Jednotka provedla vyproštění osob, 

dále pomohla ZZS s transportem zraněných osob a provedla zajištění vozidel proti poţáru, 

proti úniku provozních kapalin a odstranění následků dopravní nehody. Na místě zásahu byla 

přítomna Policie ČR a ZZS. Ve 20.57 hod. se jednotka vrátila na základnu. 

 

DN - VYPROŠTĚNÍ OSOB - ČB 

V 18:09 hod. vyjela jednotka z PS Č.Budějovice s technikou: RZA 1-Mercedes Spr., CAS 20-

Scania k obci Hrdějovice na dopravní nehodu dodávky. Po příjezdu jednotky na místo zásahu 

byly jiţ osoby mimo vozidlo. Návrat jednotky ve 21:13 hod. 
 

P - POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ - ČB 

V 18:29 hod. vyjela jednotka z PS Č.Budějovice s technikou: CAS 20-Camiva do obce České 

Budějovice, ulice Kasárenská, na poţár kontejneru. Poţár bez škody. 

Návrat jednotky v 18:45 hod. 

 

P - komína - Jehnědno – PI 

Dne 4.4. 2010 ve 20.10 hod. vyjela jednotka HZS Jčk ÚO Písek CPS Písek s technikou CAS 

20 – Scania k poţáru komína v obci Jehnědo. Na místo také vyjela jednotka SDHO 

Albrechtice nad Vltavou s technikou CAS 16 - Man a jednotka SDHO Jehnědno. Po příjezdu 

na místo bylo zjištěno, ţe se jedná o poţár sazí v komíně. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. 

Příčinou poţáru bylo vznícení sazí. Na místě jednotka spolupracovala s Policií ČR.  



P – NÍZKÉ BUDOVY - ČB 

Ve 23:12 hod. vyjela jednotka z PS Č.Budějovice s technikou: CAS 20-Scania, CAS 20-

Camiva a jednotka SŢDC (České dráhy) s technikou: CAs20-L101 do obce České 

Budějovice, ulice Antonína Janouška, na poţár garáţe. Jednalo se o poţár nábytku a dřeva 

uskladněném v garáţi. Předběţně vyčíslená škoda je 70.000,-Kč a uchráněné hodnoty ve výši 

250.000,-Kč. Příčina poţáru je v šetření. Návrat poslední jednotky v 00:38 hod. dne 5.4.2010. 

 

P – NÍZKÉ BUDOVY - JH 

Ve 23:30 hod. vyjela jednotka z PS Třeboň s technikou: CAS 15-Mercedes a JSDHO 

Lomnice nad Luţnicí s technikou: CAS 32-T815, DA 12-A31 do obce Lomnice nad Luţnicí, 

ulice Jindrlovská, na poţár komínu. Poţár bez škody. Návrat poslední jednotky v 00:52 hod.  


