
 

1 

 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor 

Jihočeského  kraje 
                                

                Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o událostech 

     na území HZS Jihočeského kraje 
 

  
za 27. 10. 2010 

 
  
 

 

 

                              

  

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

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

 



 

2 

 

 

 

Územní odbor  České Budějovice 

Středa 27. října 

9:26 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu eviduje v ulici J. Š. Baara v domě 

č. p. 2234/53 v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice.  

9:58 Technický zásah – Stejný zásah provedla tatáž jednotka také v obci Dubičné, kde 

hasiči otevřeli vchodové dveře rodinného domku. 

11:36 Dopravní nehoda – Na vyžádání Policie ČR zajistili profesionálové z centrální 

stanice úklid vozovky po dopravní nehodě, která se stala v ulici Na Sádkách 

v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 27. října 

18:41 Planý poplach -. Profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov a 

jednotka SDH obce Velešín vyjely k obci Zubčice, kde byl ohlášen požár balíků 

slámy. Na místě hasiči zjistili, že se jedná o nenahlášené pálení. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 27. října 

12:20 Technický zásah – Jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí a jednotka 

profesionálních hasičů ze stanice Třeboň byly vyslány k obci Tušť, kde na pískárně 

byla na hladině objevena neznámá zelená látka. Na místo události se dostavil také 

zástupce Inspekce životního prostředí, který zjistil, že se jedná pouze o sinice.  

14:05 Technický zásah – V Krajířově ulici č. p. 24 v Dačicích provedli místní 

profesionální hasiči čerpání vody.  

 

   

Územní odbor Písek 

Středa 27. října 

0:44 Požár – Osádky čtyři cisteren byly vyslány k obci Orlík nad Vltavou, kde byl 

ohlášen požár rekreačního zařízení. Operační středisko HZS Jihočeského kraje 

vydalo příkaz pro profesionální hasiče ze stanice Milevsko a svolalo dobrovolné 

jednotky obcí Čimelice a Mirovice. Po svém příjezdu na místo události hasiči zjistili, 

že hořícím rekreačním zařízením je hausbót stojící na zahradě. Rychlým zásahem 

byl požár devět minut po jedné hodině ranní lokalizován. Likvidace nastala za další 

hodinu. Vzniklá škoda činí Kč 100 000,--, uchráněné hodnoty jsou nulové. Příčina 

vzniku požáru je v šetření. 
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Územní odbor Prachatice 

Středa 27. října 

7:41 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobního vozu Ford Focus 

a nákladního automobilu Tatra 815 provedla na žádost Policie ČR na silnici II. třídy 

v Sušické ulici ve Vimperku profesionální jednotka ze stanice Vimperk. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Středa 27. října 

9:23 Únik nebezpečných látek – Přibližně třicet minut trvalo odstranění následků 

dopravní nehody tří osobních automobilů, které se střetly v Blatné na náměstí J. P. 

Koubka. Na místě hasiči spolupracovali s Policií ČR.  

11:57 Únik nebezpečných látek – Na silnici č. 22 za obcí Katovice ve směru na 

Horažďovice havaroval nákladní automobil, jež se převrátil a zůstal ležet mimo 

vozovku. K zásahu vyjela profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice. 

V okamžiku jejich příjezdu u havarovaného auta již pracovali pracovníci odtahové 

služby. Hasiči u vozu odpojili akumulátor a provedli kontrolu úniku provozních 

kapalin. Poté se vrátili na základnu. 

18:04 Dopravní nehoda – Následky nehody, při které se střetly osobní vozy továrních 

značek Hyundai Accent a Ford C Max a dodávkový vůz Fiat Ducato, odstranili u 

obce Dražejov profesionálové ze stanice Strakonice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, 

z vozu neunikaly žádné provozní kapaliny. Zasahující hasiči provedli zajištění vozů.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 27. října 

8:33 Technický zásah – Na žádost ZZS otevřela jednotka z centrální stanice Tábor dveře 

bytu v Plané nad Lužnicí v ulici ČSLA č. p. 513. 

8:58 Únik nebezpečných látek – Další zásah jednotky z centrální stanice Tábor si 

vyžádala Policie ČR, a to také v Plané nad Lužnicí, kde hasiči vyčistili vozovku od 

pohonných hmot uniklých při krádeži z nákladního automobilu zaparkovaného u 

motorestu.  

 

 

 

                                                                                     
 


