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SVODKA HZS Jihočeského kraje ze dne 1. 11. 2010 

 

Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 1. listopadu 

6:32 Planý poplach – V objektu Národního zemědělského muzea Ohrada u Hluboké nad 

Vltavou ohlásila elektrická požární signalizace požár. Jednotka profesionálů 

z centrální stanice České Budějovice průzkumem žádný požár nepotvrdila.  

7:38 Technický zásah – Profesionální hasiči HZSP SŽDC zasahovali u železniční 

zastávky obce Bavorovice, kde odstraňovali spadlý strom. 

8:53 Technický zásah – Policie ČR si vyžádala jednotku hasičů ze stanice Trhové Sviny 

k obci Nežetice k nouzovému otevření dveří osobního automobilu. Na místě 

jednotka HZS zjistila, že se jedná o havarovaný vůz nacházející se v příkopě. 

Řidička je však už z vozu venku. Hasiči vůz zabezpečili proti úniku provozních látek 

a událost předali Policii ČR a ZZS.  

16:12 Požár – Jedním vědrem vody uhasila jednotka z centrální stanice požár odpadu 

v plastovém odpadkovém koši, který hořel na sídlišti Máj v ulici Ant. Barcala 

v Českých Budějovicích. Požár je beze škody.  

18:25 Technický zásah – Na žádost ZZS otevřela tatáž jednotka dveře bytu v Kostelní 

ulici č. p. 1044/38 také v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 1. listopadu 

13:12 Technický zásah – Jednotka SDH obce Frymburk ve spolupráci s osádkou 

automobilové plošiny ze stanice Frymburk zajišťovala uvolněné okapy na bytových 

domech ve Frymburku. 

18:55 Technický zásah – V obci Srnín v domě č. p. 104 evidují profesionálové z centrální 

stanice Český Krumlov nouzové otevření dveří bytu. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 1. listopadu 

5:11 Dopravní nehoda – Na silnici č. 23 u obce Rodvínov na Jindřichohradecku došlo 

v ranních hodinách k dopravní nehodě, při které se nákladní automobil značky 

Mercedes Benz s návěsem střetnul s volně přebíhajícími koňmi. V důsledku střetu 

utrpěly zranění dvě osoby, které ošetřovala Zdravotnická záchranná služba, a byli 

usmrceni čtyři koně. Následky nehody společně s Policií ČR, Zdravotnickou 

záchrannou službou a majitelem koňů likvidovala profesionální jednotka z centrální 

stanice Jindřichův Hradec. Hasiči pomohli majiteli mrtvé koně odtáhnout na pole a 
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zajistili umytí komunikace. Odvezení mrtvých zvířat provede majitel během dne. 

Komunikace byla zcela uzavřena, provoz byl obnoven v 7:47 hodin.  

9:38 Technický zásah – Vodu ze sklepa domu č. p. 741 v Rybní ulici v Nové Bystřici 

provedla jednotka místních dobrovolných hasičů.  

 

   

Územní odbor Písek 

Pondělí 1. listopadu 

13:09 Únik nebezpečných látek – V Písku na silnici č. 20 u čerpací stanice Agip 

odstranila místní profesionální jednotka z vozovky uniklé provozní látky.  

19:55 Požár – Na základě ohlášení Městské policie Písek vyjela profesionální jednotka 

z centrální stanice na hlášený požár hromady dřeva u křižovatky ulic Jeronýmova a 

Prokopova v Písku. Na místě jednotka zjistili, že hoří plastová plachta zakrývající 

hromadu dříví. Hasiči požár lokalizovali v 19:59 hodin a zcela uhasili v 20:04 hodin. 

U požáru byla přítomna Policie ČR.  

21:43 Dopravní nehoda – Ve spolupráci s Policií ČR odstraňovali hasiči z centrální 

stanice Písek následky nehody, při které na silnici č. 20 u obce Nový Dvůr havaroval 

osobní automobil. Hasiči zajistili úklid vozovky  a provedli nezbytná opatření proti 

úniku provozních látek.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 1. listopadu 

9:25 Požár – Požár dopadu v plastovém kontejneru likvidovala v Pasovské ulici ve 

Vimperku jednotka místních profesionálních hasičů. Požár byl uhašen v 9:40 hodin, 

nevznikla při něm žádná škoda.  

14:35 Technický zásah – V lese v k. ú. obce Vitějovice spolupracovali profesionální 

hasiči z centrální stanice Prachatice s Policií ČR při technickém zásahu. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 1. listopadu 

6:26 Dopravní nehoda – Na žádost Policie ČR zajistila profesionální jednotka z centrální 

stanice Strakonice včetně automobilového jeřábu u obce Cehnice na silnici č. 22 

uvolnění komunikace po dopravní nehodě. Havaroval zde osobní automobil, který se 

převrátil na střechu. 

8:45 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Blatná ochlazovali po 

předchozím požáru v obci Míreč pro Policii ČR požářiště pro vyšetřování příčin 

vzniku požáru.  
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8:47 Technický zásah – Likvidaci nebezpečných nalomených větví zajistila na návsi 

v obci Radějovice profesionální osádka automobilové plošiny a cisterny z centrální 

stanice Strakonice.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 1. listopadu Bez událostí 

 

 

 

                                                                                     

 


