
 

1 

 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor 

Jihočeského  kraje 
                                

                Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o událostech 

     na území HZS Jihočeského kraje 
 

  
za 16. 10. 2010 

 
  
 

 

 

                              

  

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

                                           zpracovala :  por. Ing. Vendula Matějů   
                  tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje 

 



 

2 

 

 

 

Územní odbor České Budějovice 

Sobota 16. října 

3:05 Technický zásah – Pomoc lidem zaseknutým ve výtahu v panelovém domě č. p. 

1054/4 v Písecké ulici v Českých Budějovicích poskytla jednotka ze centrální 

stanice.  

6:32 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálů ze stanice Suché Vrbné byla opětovně 

vyslána k obci Borek k nehodě kamiónu. Hasiči museli vůz vyprostit, a to pomocí 

rozbrusu a rozřezání svodidel. Po závěrečném úklidu se hasiči v 8:16 hodin vrátili na 

základnu. 

8:30 Technický zásah – Jednotka HZSP SŽDC zasahovala s automobilovým jeřábem 

v Borovanech, kde vytahovala vodárenské čerpadlo firmy Čevak. 

14:34 Technický zásah – V areálu SKP na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích 

pomohli hasiči z centrální stanice s uvolněním zaseknuté závory.  

16:37 Technický zásah – Ve spolupráci s Policií ČR a ZZS otevřela tatáž jednotka dveře 

bytu v ulici J. Opletala č. p. 834/51 v Českých Budějovicích. 

21:39 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu, za kterými byl zapnut 

spotřebič, provedla jednotka z centrální stanice v Suchomelské ulici č. p. 286/9 

v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 16. října 

15:38 Únik nebezpečných látek – Profesionální jednotky ze stanic Frymburk a Český 

Krumlov zasahovaly u vodní nádrže Lipno, kde v místě u školy v přírodě ve 

Frymburku vytekl na vodní plochu z traktoru olej. Vznikla skvrna v délce cca 100 x 

2 metry. Zasahující hasiči zasypali skvrnu sorbentem a po vstřebání oleje sorbent 

z vodní hladiny sebrali. Na místo události se dostavil zástupce Povodí Vltavy.  

17:54 Technický zásah – Nouzové vniknutí do bytu provedli v obci Nové Spolí č. p. 27 

profesionální hasiči z centrální stanice Český Krumlov. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 16. října 

10:10 Technický zásah – Na sídlišti Vajgar č. p. 570 v Jindřichově Hradci otevřeli hasiči 

z místní centrální stanice dveře bytu. 

23:55 Technický zásah – Snesení pacienta a následné předání do péče ZZS provedli 

v obci Bílkov č. p. 56 profesionální jednotka ze stanice Dačice.  
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Územní odbor Písek 

Sobota 16. října 

11:32 Technický zásah – Zajištění motokrosového závodu provedla v obci Kluky 

jednotka SDH obce Albrechtice nad Vltavou. 

21:19 Dopravní nehoda – Následky nehody, při které řidič osobního automobilu Subaru 

Impreza narazil na silnici č. 20 v Písku do svodidel, odstranila profesionální 

jednotka z centrální stanice Písek. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 16. října  Bez událostí 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Sobota 16. října 

9:49 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění skončila nehoda osobních automobilů 

Ford Focus a Fiat Marea, které se střetly ve Zvolenské ulici ve Strakonicích. 

Následky nehody odstranili profesionální hasiči z místní požární stanice.  

18:53 Planý poplach – K ohlášenému požáru v obci Bezdědovice vyjela profesionální 

jednotka ze stanice Blatná. Na uvedeném místě nebyl žádný požár nalezen, hasiči se 

vrátili zpět na základnu. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 16. října 

2:38 Požár – Do osmipatrového panelového domu č. p. 567 na Blatském sídlišti ve 

Veselí nad Lužnicí vyjela k hlášenému kouři na chodbě profesionální jednotka ze 

stanice Soběslav. Na místě hasiči zjistili, že kouř se valí z jednoho z bytů ve druhém 

patře. Hasiči do bytu vnikli přes balkón a zjistili, že v kuchyni hoří na zapnutém 

sporáku potraviny. Zároveň byla v bytě nalezena osoba nadýchaná kouřem. Hasiči ji 

vynesli z bytu ven a okamžitě zahájili resuscitaci až do příjezdu Zdravotnické 

záchranné služby. Lékař ZZS v 3:27 hodin konstatoval u muže smrt. Zasahující 

jednotka HZS mezitím požár v kuchyni zlikvidovala a příslušník pro zjišťování 

příčin požáru vyčíslil vzniklou škodu na zařízení kuchyně na Kč 50 000,--. Hodnota 

uchráněného majetku je Kč 500 000,--. U události byla přítomna Policie ČR.  

9:27 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Soběslav pomohli v ulici Dolní 

příkopy č. p. 221 v Soběslavi s transportem pacienta do sanitky. 
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