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HZS Jihočeského kraje - České Budějovice 

Pátek 15. října 

8:39 Technický zásah – Ve spolupráci se ZZS a Policií ČR vnikli hasiči z centrální 

stanice do bytu na sídlišti Vltava v Krčínově ulici č. p. 1089/4 v Českých 

Budějovicích. 

10:48 Technický zásah – Osádka automobilového jeřábu z jednotky HZSP SŢDC 

zasahovala v obci Borovany, kde provedla vytaţení vodního čerpadla.  

12:49 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří eviduje jednotka z centrální stanice 

v Loucké ulici č. p. 1581/12 v Českých Budějovicích. 

13:03 Technický zásah – Do třetice zasahovala tatáţ jednotka u nouzového otevření dveří 

bytu v Malebné ulici č. p. 2091/26 také v Českých Budějovicích. 

14:29 Požár – Bez dalšího šetření byl uzavřen poţár odpadu v koši na Lannově třídě pod 

restaurací Vatikán u lezecké stěny v Českých Budějovicích. Poţár hasiči z centrální 

stanice zlikvidovali v 14:36 hodin. Vzniklá škoda je nulová. 

17:59 Technický zásah – Uzavření hlavního přívodu vody, která protékala domem č. p. 

2041/56 v Čéčově ulici v Českých Budějovicích, provedli profesionální hasiči 

z centrální stanice.  

18:04 Požár – Hra dětí ze zápalkami byla příčinou vzniku poţáru plastového kontejneru 

v ulici O. Nedbala v Českých Budějovicích. Kdyţ na místo přijeli hasiči z centrální 

stanice, hořel kontejner v celém svém rozsahu. Hasiči poţár zlikvidovali během cca 

deseti minut. Škoda byla vyčíslena na Kč 5 000,--, hodnota uchráněného majetku je 

Kč 25 000,--. 

21:54 Únik nebezpečných látek – Za obcí Borek na silnici vedoucí z Českých 

Budějovicích do Prahy havaroval v zatáčce kamión. Vůz zůstal leţet převrácený na 

boku a z nádrţí unikala do příkopu nafta. K zásahu vyjela profesionální jednotka ze 

stanice Suché Vrbné, která zachytila cca 50 litrů nafty ještě přímo z nádrţe do 

barelu. Do půdy uniklo cca 150 litrů. Na místo se dostavil také pracovník ČIŢP. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 15. října 

7:30 Záchrana zvířete – Kotě, které vylezlo na strom do výšky cca 17 metrů a nevědělo 

jak dolů, sundala po dvou dnech v obci Vyšný osádka automobilového ţebříku 

z profesionální stanice Český Krumlov. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 15. října 

7:25 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec 

byla vyslána k obci Jarošov nad Neţárkou, kde se na hlavní silnici vedoucí od 
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Jindřichova Hradce bočně střetl osobní automobil značky Fiat Punto s nákladním 

vozem Iveco Daily. Zároveň došlo k poškození dodávkového automobilu Peugeot 

Partner. Zraněný řidič Fiatu byl odvezen k ošetření do nemocnice. Zasahující hasiči 

provedli opatření proti vzniku poţáru a úniku provozních látek a řídila do příjezdu 

Policie ČR provoz na silnici. Po předání nehody příslušníkům PČR nebylo třeba jiţ 

dalšího zásahu – jednotka PO se vrátila zpět na základnu. 

12:41 Technický zásah – Jednotka SDH obce Stráţ nad Neţárkou zasahovala ve své obci, 

kde odstranila větve nebezpečně nakloněné nad vozovkou. 

13:27 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsali hasiči ze stanice Třeboň, 

a to v Husově ulici č. p. 15 v Třeboni. 

16:37 Technický zásah – Na Palackého náměstí do domu č. p. 36 v Dačicích vyjela 

profesionální jednotka z místní poţární stanice k ohlášenému úniku plynu. Majitel 

domu na místě řekl, ţe čidlo, které má umístěné v plynové kotelně hlásilo alarm. 

Zasahující jednotka provedla u stropu nad kotlem měření koncentrace CO a 

naměřenou hodnotu pomocí přirozené ventilace sníţila na nulu. Na místo byl 

přizván také pracovník plynárenské sluţby, který majiteli doporučil další technické 

zajištění bezpečného provozu kotle. Po příjezdu Policie ČR se jednotka HZS vrátila 

zpět na základnu. 

16:42 Technický zásah – Úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních automobilů a 

kamiónu zajistila v Praţské ulici v Suchdole nad Luţnicí místní dobrovolná 

jednotka.  

18:48 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţární poplach v objektu 

Besedy Třeboň na Masarykově náměstí v Třeboni. Průzkumem jednotka z místní 

poţární stanice zjistila, ţe se jedná o planý poplach. 

 

   

Územní odbor Písek 

Pátek 15. října 

8:15 Technický zásah – Na ţádost obce vyčistila jednotka SDH obce Čimelice vozovku 

v obci Dolní Nerestce.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 15. října  Bez událostí 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Pátek 15. října  Bez událostí 
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Územní odbor Tábor 

Pátek 15. října 

8:57 Požár – Ještě před příjezdem jednotky byl uhašen poţár sušičky obilí v obci 

Jeníčkova Lhota. Pracovníci firmy pouţili pro hašení dva ruční hasící přístroje, 

hasiči z centrální stanice Tábor a z dobrovolné jednotky obce Chotoviny provedli po 

svém příjezdu dohašení pomocí vysokotlakého proudu. Ze sušičky bylo po dohodě 

velitele zásahu s vedoucím sušičky vyskladněno cca 10 tun semene slunečnice. 

Škoda vzniklá poţárem byla stanovena na Kč 150 000,--, hodnota uchráněného 

majetku činí Kč 10 000 000,--. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně závada 

na elektroinstalaci. Jednotka HZS na místě spolupracovala s Policií ČR. Zásah byl 

ukončen v 11 hodin. 

10:09 Dopravní nehoda – Následky nehody, která se stala u komunikace I/3 u odbočky ke 

hřbitovu v Táboře, odstranila profesionální jednotka z místní poţární stanice. Na 

uvedeném místě se střetly osobní automobily značek Škoda Fabia a Fiat Punto, při 

nehodě utrpěl zranění řidič z Fiatu. Po příjezdu hasičů byl zraněný jiţ ošetřován 

ZZS, hasiči odpojili u obou vozů akumulátory a provedli úklid místa nehody. Po 

naloţení aut na vůz odtahové sluţby se jednotka vrátila na základnu. 

11:31 Požár – Dohašení ohnisek po poţáru chaty ze 13. 10. 2010 zajistila u řeky Luţnice 

v Táboře profesionální jednotka z centrální stanice Tábor. Hasiči nalezli čtyři 

ohniska. Rozebrali ohořelou konstrukci a vyklidili materiál a vše prolili vodou. 

V 13:35 hodin se jednotka vrátila na základnu. 

 

 

                                                                                     
 


