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Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje 

od 8. 11.  do 14. 11. 2010 

 

Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 8. listopadu  

10:08 Únik nebezpečných látek – Na křižovatce ulic Kališnická a Palmová v Českých 

Budějovicích vyčistili profesionálové ze stanice Suché Vrbné vozovku od 

motorového oleje. Skvrna o velikosti cca 2 x 1 metrů vznikla v důsledku nehody 

osobního automobilu Opel Kadet. Hasiči na místě spolupracovali s Městskou policií 

České Budějovice.  

10:17 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsali v Jírovcově ulici č. p. 

915/16 v Českých Budějovicích profesionální hasiči z centrální stanice.  

19:18 Technický zásah – Stejná jednotka pak zasahovala u dalšího nouzového otevření 

dveří bytu, a to v Mánesově ulici č. p. 454/50 v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 8. listopadu  

10:37 Požár – U obce Holubov likvidovali profesionální hasiči z centrální stanice Český 

Krumlov požár suché trávy na ploše cca 5 x 8 metrů. Požár byl zcela zlikvidován 

krátce před 11. hodinou, jednalo se o nedohašené pálení. Vzniklá škoda je nulová. 

11:14 Technický zásah – Pomoc se snesením vozíčkáře do sanitky poskytla ZZS 

profesionální jednotka ze stanice Kaplice, a to v ulici Na Vyhlídce č. p. 507 

v Kaplici.  

11:35 Požár – Profesionální osádka cisterny ze stanice Frymburk likvidovala v obci 

Loučovice u domu č. p. 130 požár sazí v komíně. Hasiči srazili žhavé saze dolů do 

komína a žhavý popel uhasili. Velitel zásahu ohlásil lokalizaci v 11:55 hodin  a 

úplné uhašení v 13:03 hodin. Při požáru nevznikla žádná škoda.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 8. listopadu  

7:03 Dopravní nehoda – U obce Kardašova Řečice narazil do nákladního vozu osobní 

automobil značky Škoda Fabia. V době příjezdu hasičů z centrální stanice Jindřichův 

Hradec se nákladní auto na místě již nenacházelo, dle sdělení Policie ČR bez 

poškození odjel. V osobním voze cestovali tři lidé, z nichž jeden byl odvezen ZZS  

k ošetření. Zasahující hasiči odpojili u vozu akumulátor a zasypali uniklý olej na 

vozovce sorbentem. Po zametení vozovky a naložení auta na vůz odtahové služby 

jednotka HZS zásah ukončila.  
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8:39 Technický zásah – V Družstevní ulici v obci Studená provedli místní dobrovolní 

hasiči čerpání vody ze zatopeného pozemku po havárii na vodovodním potrubí. 

Zásah hasiči ukončili v 10:11 hodin. 

15:18 Technický zásah – Na žádost starosty provedli hasiči jednotky SDH obce Suchdol 

nad Lužnicí ve své obci na sídlišti 9. května čištění kanalizace.  

 

     

Územní odbor Písek 

Pondělí 8. listopadu  

9:42 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Milevsko pomohli vynést z vany 

starého nemohoucího muže, jež nemohl vylézt sám. Muž nepožadoval lékaře, 

jednotka v 10:08 hodin místo zásahu opustila.  

17:34 Technický zásah – Nouzové otevření zabouchnutých dveří pro maminku se třemi 

dětmi provedli v Písku v Lipové aleji č. p. 1807 místní profesionální hasiči.  

20:11 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří si připsala jednotka z centrální 

stanice Písek v Novodvorské ulici č. p. 150 v obci Smrkovice. K zásahu musel být 

přivolán zámečník. 

  

   

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 8. listopadu  

12:41 Požár – Doutnající vypálené ohniště vzniklé po pálení klestu dohasili pomocí 

vysokotlakého proudu u obce Zdenice dvě cisterny profesionálních hasičů 

z centrální stanice Prachatice. Vzniklá škoda je nulová.  

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 8. listopadu  

6:20 Dopravní nehoda – Před obcí Lnáře ve směru od Blatné zasahovali profesionální 

hasiči ze stanice Blatná u dopravní nehody, při které havaroval osobní automobil. 

Vůz se nacházel v příkopě, hasiči jej zajistili proti požáru a proti úniku provozních 

látek. U nehody byla přítomna Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba, která 

ošetřovala jednu zraněnou osobu.  

13:51 Požár – Škoda ve výši Kč 50 000,-- byla vyčíslena po požáru v prvním patře 

rodinného domu č. p. 29 v obci Škůdra. K požáru vyjela profesionální osádka 

cisterny z centrální stanice Strakonice a cisterna jednotky SDH obce Volenice. 

Hasiči průzkumem místa události zjistili, že jde o požár skříně v jednom z pokojů 

domu. Rychlým zásahem požár v 14:38 hodin lokalizovali a po úplném dohašení 

místo požáru v 15:09 hodin opustili. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 

1 000 000,--. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření. 
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15:00 Dopravní nehoda – U obce Strunkovice nad Volyňkou ve směru na Strakonice se 

střetly dva osobní automobily. Následky nehody, u které zasahovali profesionální 

hasiči z centrální stanice Strakonice, nepřežila jedna osoba. Zasahující hasiči 

provedli vyproštění těla a dále pak zabezpečení vozů proti požáru a úniku 

provozních látek. Na místě jednotka spolupracovala s Policií ČR a Zdravotnickou 

záchranou službou. Silnice byla v místě nehody oboustranně uzavřena. 

15:10 Únik nebezpečných látek – Po střetu dvou osobních aut, které se srazily na 

křižovatce ulic Nerudova a Štítného ve Vodňanech, došlo k znečištění vozovky od 

převážených barev.  Hasiči z místní požární stanice zjistili, že se jedná o vodou 

ředitelné barvy, takže vozovku umyli pomocí vysokotlakého proudu. 

                   

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 8. prosince  Bez událostí 

 

 

 

   

                       

 

  

 

 

 

 
                                                                                     
 


