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

za den 15.06.2010 
 

TP - Odstranění padlého stromu - Želeč - TA 

Ve 03.12 hod. vyjela jednotka PS Soběslav s technikou CAS 20 – Liaz odstranit spadlé 

stromy přes silnici u Horusického rybníka směr Třeboň. Ve 3.52 hod. se jednotka 

vrátila  na základnu. 

 

DN - UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ - ČB 

V 07:24 hod. vyjela jednotka z PS Trhové Sviny s technikou: CAS 20-L101 do obce 

Jílovice na zajištění vozidel po dopravní nehodě NA a motocyklu. Návrat jednotky v 

08:02 hod. 

 

TP - Otevření bytu - Tábor – TA 
V 8.05 hod. vyjela jednotka PS Tábor s TA 2 otevřít dveře domu v ul. U cihelny 

v Táboře. Jednotka provedla otevření dveří pomocí speciálního nářadí a v 8.22 hod. se 

vrátila na základnu. 

  

DN - Roudná – ST 

V 11.01 hod. vyjela jednotka PS Tábor a PS Soběslav s TA 4 – T815 a CAS 20 – Liaz 

k dopravní nehodě v obci Roudná. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dopravní 

nehodu jednoho nákladního automobilu, který skončil na boku mimo vozovku. Při 

nehodě byla zraněna jedna osoba. Jednotka provedla zastavení úniku provozních 

náplní, protipožární opatření, odstranění následků dopravní nehody a přečerpání cca 

150 l nafty z nádrže vozidla do přivezených nádob. Před příjezdem jednotky došlo 

k úniku cca 60-70 litrů PHM do půdy. Na místě jednotka spolupracovala s Policií ČR a 

pracovníkem firmy E-ON. Ve 12.32 hod. se poslední jednotka vrátila na základnu. 

 

UNL - NA (DO) VODNÍ PLOCHU(Y) - ČB 

V 11:37 hod. vyjela jednotka z PS České Budějovice s technikou: CAS 20-Scania, TA 

2-A15 Ženijní, Přívěs na norné stěny, TA 2-Vario laboratoř, OA-WV Tra., CAS 20-

Scania,NA-A31 ZČ a jednotka SDHO Hluboká nad Vltavou s technikou: DA 12-

IVECO za obec České Budějovice na odstranění neznámé látky v řece Vltavě. Skvrna 

se rozprostírala od Českých Budějovic v délce cca 1 km a v šíři celé řeky. Jednotky 

rozmístnily norné stěny k zachycení látky nad jezem v Hluboké nad Vltavou. Na místo 

se dostavila ČIŽP. Zdroj unikající látky se nepodařilo lokalizovat. Návrat poslední 

jednotky v 19:20 hod. 

 

TP - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - ČK 

Ve 12:29 hod. vyjela jednotka z PS Český Krumlov s technikou: RZA-Jeep do obce 

Český Krumlov, ulice Lipová, na otevření zabouchnutých dveří. Návrat jednotky ve 

13:14 hod. 

 

TP - ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK - ČK 

Ve 13:18 hod. vyjela JSDHO Rožmberk nad Vltavou-Přízeř s technikou: CAS 20-



L101 k obci Rožmberk nad Vltavou na odstranění spadlého stromu a sloupu 

elektrického vedení na vozovku. Na místo povolán E.on. Návrat jednotky ve 13:59 

hod. 

 

TP - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - ČB 

V 16:23 hod. vyjela jednotka z PS České Budějovice s technikou: RZA 1-Mercedes 

Spr. do obce České Budějovice, ulice Pekárenská, na pomoc při snesení pacienta pro 

ZZS. 

Návrat jednotky v 16:39 hod. 

 

DN - ÚKLID VOZOVKY - ČK 

V 16:56 hod. vyjela jednotka z PS Český Krumlov s technikou: TA 1-A31 k obci 

Český Krumlov na úklid po dopravní nehodě. Návrat jednotky v 17:29 hod. 

 

DN - ÚKLID VOZOVKY - ČB 

V 17:00 hod. vyjela jednotka z PS Suché Vrbné s technikou: TA 2-Mercedes do obce 

Munice na úklid po dopravní nehodě. Návrat jednotky v 17:47 hod. 

 

TP - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - ČB 

Ve 21:33 hod. vyjela jednotka z PS Týn nad Vltavou s technikou: CAS 20-Steyr do 

obce Týn nad Vltavou, ulice Veselská, na pomoc při snesení pacienta pro ZZS. 

Návrat jednotky ve 21:49 hod. 

 

PP - Chocov - TA 

Ve 22.11 hod. vyjela jednotka PS Tábor s CAS 20 Scania a jednotka SDHO Mladá 

Vožice s CAS 20 – Liaz a CAS 32 – T148 k nahlášenému požáru statku mezi obcemi 

Noskov a Moraveč. Na místě nebyl žádný požár nalezen. Jednalo se o planý poplach. 

Poslední jednotka se ve 23.05 hod. vrátila na základnu. 

 


