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

za den 19.08.2010 
 

 

P – SHROMAŢDIŠTĚ OSOB - ČB 

Ve 04:37 hod. vyjela jednotka z  PS České Budějovice s technikou CAS 20-Scania a VA-

Nissan do obce České Budějovice, ulice Pekárenská, na poţár elektroinstalace. Výše škody i 

příčina poţáru jsou v šetření. Návrat jednotky v 05:08 hod. 

 

UNL -  na vozovku Milevsko – PI 
V 6.50 hod. vyjela jednotka PS Milevsko s CAS 15 MB odstranit únik PHM z osobního 

automobilu na vozovku v Milevsku, Jarlochově ulici. Jednotka se v 08.11 hod. vrátila na 

základnu. 

 

TP - SPOLUPRÁCE SE SLOŢKAMI IZS - ČB 

V 07:14 hod. vyjela  jednotka z PS Trhové Sviny s technikou CAS 20-L101 do obce Trocnov 

na pomoc ZZS při snesení pacienta. Návrat jednotky v 08:00 hod. 

 

UNL – na komunikaci Planá nad Luţnicí - TA 

V 08.23 hod. vyjela jednotka SDHO Planá nad Luţnicí s DA – Ford Tranzit k likvidaci uniklé 

nafty na vozovku v Plané nad Luţnicí. V 08.57 hod. se jednotka  vrátila na základnu. 
 

TP - SPOLUPRÁCE SE SLOŢKAMI IZS - ČK 

V 08:38 hod. vyjela jednotka z PS Kaplice s technikou RZA–Jeep do dětského tábora Velké 

Skaliny na spolupráci se ZZS. Návrat jednotky v 09:17 hod. 

 

TP - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - ČK 

V 09:01 hod. vyjela jednotka SŢDC (České dráhy) s technikou AJ 16-T148, TA-T815 8x8 do 

obce Zlatá Koruna na práce v místní ţelezniční stanici. Návrat jednotky ve 13:26 hod. 

 

PP - PLANÝ POPLACH - ČB 

V 09:27 hod. vyjela jednotka z PS České Budějovice s technikou CAS 20–Scania do obce 

České Budějovice, ulice Lidická tř., na poţár hlášený EPS. Jednotka nezasahovala, jednalo se 

o planý poplach. Návrat jednotky v 09:32 hod. 

 

TP - ČERPÁNÍ VODY - ČB 

V 09:31 hod. vyjela jednotka SDŢC (České dráhy) s technikou TA 2-A31 do obce České 

Budějovice, ulice Novohradská, na čerpání vody. Návrat jednotky v 10:10 hod. 

 

PP - PLANÝ POPLACH - ČB 

V 09:43 hod. vyjela jednotka z PS České Budějovice s technikou CAS 20-Scania, VA-Nissan 

do obce Dynín na poţár pole. Na místě zásahu jednotka zjistila, ţe se jedná se o nenahlášené 

pálení.  Návrat jednotky v 10:12 hod. 

 
 



 
TP - Otevření bytu Milevsko – PI 
V 10.32 hod. vyjela jednotka PS Milevsko s CAS 15 MB otevřít byt v Milevsku, ulici J. A. 

Komenského. Uvnitř byl zapnutý plynový sporák. Jednotka byt otevřela za asistence PČR, 

odvětrala dým ze spálených potravin a v 10.54 hod. se vrátila na základnu. 

 

DN – úklid vozovky Hoštice – ST 
V 11.44 hod. vyjela jednotka PS Strakonice s technikou CAS 20 – Scania na úklid vozovky 

po DN na silnici I/4 u obce Hoštice. Na místě spolupracovala PČR. Jednotka provedla úklid 

vozovky pomocí sorbentu a ve 12.12 hod. se vrátila na základnu. 

 

TP – likvidace sršňů Tábor – TA 
Ve 12.52 hod. vyjela jednotka PS Tábor s technikou AŢ 30 – Ifa do Varšavské ulice v Táboře, 

kde zlikvidovala sršní hnízdo u okna dětského pokoje. Jednotka se ve 14.06 hod. vrátila na 

základnu. 

 

TP – otevření bytu Tábor – TA 
Ve 13.42 hod. vyjela jednotka PS Tábor s technikou TA 2 – A 31 do Střelnické ulice 

v Táboře, kde otevřela zabouchnuté dveře bytu. Uvnitř byla zapnutá ţehlička. Jednotka se 

ve 14.10 hod. vrátila na základnu. 

 

TP - ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ - ČB 

Ve 13:51 hod. vyjela jednotka SDŢC (České dráhy) s technikou AJ 16-T148 do obce 

Borovany na technický zásah. Návrat jednotky v 19:01 hod. 

 

TP – spolupráce se ZZS Radošovice – ST 
V 18.04 hod. vyjela jednotka PS Strakonice s technikou RZA 1 – Nissan na pomoc ZZS. 

Jednotka se v 18.37 hod. se vrátila na základnu. 

 

DN – úklid vozovky Radomyšl – ST 
V 18.33 hod. vyjela jednotka PS Strakonice s technikou CAS 20 – Scania na úklid po DN os. 

vozidla u obce Radomyšl. Na místě spolupracovala s PČR. Jednotka provedla úklid vozovky a 

v 19.28 hod. se vrátila na základnu. 

 

TP – čištění kanalizace Bechyně - TA 

Ve 20.00 hod. vyjela jednotka SDHO Bechyně s CAS 32 – T 148 k čištění kanalizace 

v Bechyni u řeky Luţnice. Ve 21.35 hod. se jednotka  vrátila na základnu. 
 

DN – uvolnění komunikace Chlebov - TA 

Ve 20.40 hod. vyjela jednotka SDHO Přehořov s CAS 24 – Š 706 k dopravní nehodě mezi 

obcemi Přehořov a Chlebov. Jednalo se o nákladní vozidlo mimo vozovku. Na místě 

spolupracovala s PČR. Po vytaţení vozidla jeřábem jednotka provedla úklid po DN a ve 22.25 

hod. se  vrátila na základnu. 

 
TP – ODSTRŇOVÁNÍ PŘEKÁŢEK - PT 

Ve 20:41 hod. vyjela jednotka z PS Prachatice s technikou CAS 20-Scania do obce Staré 

Prachatice na odstranění spadlého stromu. Návrat jednotky ve 21:04 hod. 



PP - Planý poplach Tábor – TA 
Ve 21.22 hod. vyjela jednotka PS Tábor s technikou CAS 20 – Scania na poţár hlášený EPS 

do divadla Oskara Nedbala v Táboře. Cestou k zásahu bylo telefonicky zjištěno, ţe se jedná o 

planý poplach. Jednotka se ve 21.24 hod. vrátila na základnu. 

 

P - lampy veřejného osvícení Tábor – TA 
Ve 23.02 hod. vyjela jednotka PS Tábor s technikou CAS 20 – Scania  k poţáru lampy 

pouličního osvětlení na Soběslavské ulici v Táboře. Na místě spolupracovala PČR.  Jednotka 

provedla odpojení el. proudu, uhašení lampy a  ve 23.21 hod. vrátila na základnu. 

 


