
 

1 

 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor 

Jihočeského  kraje 
                                

                Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o událostech 

     na území HZS Jihočeského kraje 
 

  
za 21. 10. 2010 

 
  
 

 

 

                              

  

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

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

 



 

2 

 

 

 

Územní odbor  České Budějovice 

Čtvrtek 21. říjen 

8:08 Technický zásah – Zajištění manipulace ve výšce provedla v Nádraţní ulici 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka HZSP SŢDC. 

12:11 Požár – Poţár odpadu leţícího vedle domu č. p. 17/11 v Dienzenhoferově ulici 

v Českých Budějovicích uhasila během několika minut profesionální jednotka 

z centrální stanice. Jednalo se o poţár odpadu za neobydleným rodinným domem, 

kde hasiči zasahovali jiţ v noci. Majitel domu pravděpodobně nedodrţel nařízená 

opatření při předání místa zásahu a došlo tím k opětovnému vznícení odpadu. Zásah 

byl veden v dýchací technice, hasiči odpad uhasili vysokotlakým proudem. Po 

odvětrání domu se jednotka vrátila zpět na základnu. U poţáru byla přítomna Policie 

ČR. Poţár je beze škody, nebude dále šetřen.  

13:02 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsali hasiči z centrální stanice, 

kdyţ zasahovali na Lannově třídě č. p. 236/6 v Českých Budějovicích.  

14:59 Dopravní nehoda – Na křiţovatce ulic Strakonická a Husova v Českých 

Budějovicích odstranili hasiči ze stanice Suché Vrbné následky nehody osobního 

automobilu. Vůz skončil na střeše, zranění byli mimo vůz v péči ZZS ještě před 

příjezdem hasičů. Jednotka HZS zajistila vůz proti poţáru a úniku provozních látek a 

vrátila se na základnu. 

16:47 Požár – Další poţár s nulovou škodou evidují hasiči z centrální stanice v ulici A. 

Slavíčka v Českých Budějovicích, kde hořel odpad v kovovém kontejneru na plasty. 

Poţár hasiči uhasili během několika minut pomocí vysokotlakého proudu. 

17:19 Technický zásah – V ulici U Malše č. p. 127/6 v Českých Budějovicích 

zaznamenala profesionální jednotka z centrální stanice nouzové otevření dveří bytu. 

18:35 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla v ulici U Školky č. p. 174 

v obci Borek profesionální jednotka z centrální stanice České Budějovice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 21. října Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 21. říjen 

2:51 Požár – Za necelých dvacet minut uhasili hasiči ze stanice Třeboň a z jednotky SDH 

obce Lomnice nad Luţnicí poţár paliva uskladněného u kotle v rodinném domě č. p. 

122 na náměstí 5. května v Lomnici nad Luţnicí. Při poţáru nebyl nikdo zraněn, 

všechny osoby dům opustily ještě před příjezdem jednotek. Zasahující jednotky 

místo poţáru opustily okolo půl páté ranní. Příslušník pro zjišťování příčin poţáru 

vyčíslil vzniklou škodu na Kč 5 000,-- a hodnotu uchráněného majetku na Kč 

1 700 000,--. Příčina vzniku poţáru je předmětem šetření.  
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Územní odbor Písek 

Čtvrtek 21. říjen 

12:25 Dopravní nehoda – V Písku u marketu OBI se střetl osobní automobil s vozem 

nákladním. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, ošetřena ZZS. Hasiči z centrální 

stanice zajistili vozy proti poţáru a úniku provozních látek a v 13:00 hodin se vrátili 

na základnu.  

15:38 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla nehoda dodávky a nákladního 

automobilu, které se střetly u obce Nový Dvůr. Následky nehody odstranila 

profesionální jednotka z centrální stanice Písek. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 21. říjen 

13:59 Planý poplach – V objektu Muzea českých loutek na Velkém náměstí č. p. 43 

v Prachaticích ohlásila elektrická poţární signalizace poţár. Průzkumem hasiči 

ověřili, ţe se jedná o planý poplach. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 21. říjen 

5:16 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Blatná vyjela k dopravní 

nehodě osobního vozu a kamiónu, která byla ohlášena na silnici č. 20 mezi obcemi 

Lnáře a Nepomuk. Jednotka při jízdě k nehodě upřesňovala místo nehody 

s operačním střediskem, bylo zjištěno, ţe nehoda je u obce Ţivotice jiţ v Plzeňském 

kraji. U nehody po příjezdu jihočeských hasičů jiţ zasahovali hasiči HZS 

Plzeňského kraje. Jihočeská jednotka na příkaz velitele zásahu řídila provoz na 

komunikaci.  

11:06 Technický zásah – Nouzové otevření dveří zajistila ve Vodňanech č. p. 569 místní 

profesionální jednotka.  

20:13 Záchrana osoby – Do Volyňské ulice ve Vodňanech vyjela k vyproštění muţe 

přitisknutého ke stroji profesionální jednotka ze stanice Strakonice. Hasiči 

nezasahovali, muţ byl vyproštěn zaměstnanci podniku ve spolupráci s jednotkou 

podnikových hasičů. Muţ byl okamţitě předán k ošetření ZZS.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 21. říjen 
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1:06 Technický zásah – Ve spolupráci se ZZS a Policií ČR otevřeli hasiči z centrální 

stanice dveře bytu v ulici Kpt. Jaroše č. p. 2384 v Táboře.  

9:14 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor vyjela do 

objektu bývalého zemědělského druţstva v obci Malšice, kde provádí asistenci pro 

Policii ČR při odběru vzorků.  

 

 

                                                                                     

 


