
Svodka událostí od 00:00 hod. do 24:00 hod.  

za den 16.11.2010 
 

UNL – NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - PT 

Ve 02:00 hod. vyjela JSDH obce Volary s technikou RZA 1-VW.Tra. k obci Volary na 

likvidaci vyteklé nafty z NA. Vyteklo cca 70 l nafty do přikopu. Jednotka asistovala při 

odstraňování kontaminované zeminy a provedla úklid vozovky. Návrat jednotky ve 03:05 

hod. 

 

TP – Odstranění nebezpečných stavů - PI 
V 7.44 hod. vyjela jednotka HZS JčK stanice Milevsko s technikou CAS 15 - Mercedes k 

nahlášenému nálezu obalu s neznámou látkou na autobusové zastávce u odbočky k obci 

Kolišov. Na místě události jednotka zjistila, že se jedná o nátěrovou barvu. Jednotka 

nalezenou látku převezla k likvidaci. Na místě zásahu spolupracovala s Policií ČR a v 8.35 

hod. se vrátila na základnu. 

 

TP - OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - ČK 
V 08:56 hod. vyjela jednotka stanice Frymburk s technikou CAS K25 - T 815 v obci 

Frymburk k otevření bytu. Návrat jednotky v 09:08 hod. 

 

TP – Čerpání vody – TA 
V 10.02 hod. vyjela jednotka HZS JčK stanice Tábor s technikou TA 4 – T-815 k čerpání 

vody z kanalizační šachty v Průmyslové ulici v Táboře. V 11.53 hod. se jednotka vrátila na 

základnu. 

 

TP - SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS - ČK 

V 11:28 hod. vyjela jednotka SDHO Přízeř s technikou CAS K25 L 101 v obci Rožmberk nad 

Vltavou na pomoc ZZS při snesení pacienta. Návrat poslední jednotky v 12:20 hod. 

 

UNL – Na pozemní komunikaci – TA 
Ve 12.01 hod. vyjela jednotka SDH obce Chýnov k odstranění vyteklé nafty na pozemní 

komunikaci v Chýnově, ulice Slavníkovců. Jednotka provedla odstranění nafty z vozovky a 

ve 14.27 hod. se vrátila na základnu. 

 

DN – Uvolnění komunikace,odtažení – PI 
Ve 14.25 hod. vyjela jednotka HZS JčK stanice Písek s technikou TA - Iveco k dopravní 

nehodě na silnici I/20 v Písku. Jednalo se o nehodu nákl. automobilu, který zůstal převrácen 

na boku mimo vozovku. Na místě jednotka spolupracovala s PČR a ZZS. Při nehodě byla 

jedna osoba lehce zraněna. Jednotka provedla protipožární opatření, odstranění následků 

nehody a v 15.23 hod. se vrátila na základnu. 

 

DN - VYPROŠTĚNÍ OSOB - ČK 

V 18:04 hod. vyjela jednotka HZS JčK stanice Frymburk s technikou CAS K25 - T 815 a 

jednotka SDH obce Vyšší Brod s technikou RZA - VW Transporter do obce Vyšší Brod, části 

Herbertov, k dopravní nehodě osobního automobilu, při které byla zraněna 1 osoba. Na místě 

zásahu jednotky spolupracovaly se ZZS a PČR. Jednotky provedly zajištění vozidla proti 



úniku provozních kapalin a vzniku požáru a ve 20:11 hod. se vrátily na základnu. 

 

TP – Otevření uzavřených prostor – TA 
Ve 20.50 hod. vyjela jednotka HZS JčK stanice Tábor s technikou TA 2 k otevření bytu 

v ulici Dukelských bojovníků v Táboře. Na místě jednotka spolupracovala s Policií ČR a 

ZZS. Uvnitř bytu byla nalezena jedna nemohoucí osoba, která byla předána ZZS a ve 21.16 

hod. se jednotka vrátila na základnu. 

 

DN - VYPROŠTĚNÍ OSOB - ČB 
V 21:05 hod. vyjela jednotka HZS JčK stanice České Budějovice s technikou RZA 1 - 

Mercedes Sprinter a CAS 20 – Scania na dopravní nehodu trolejbusu s OA v obci České 

Budějovice, ulice O. Nedbala. Při nehodě byla zraněna 1 osoba. Jednotka provedla zajištění 

vozidla proti následnému požáru a odpojení akumulátoru. Návrat poslední jednotky v 21:25 

hod. 

 

DN - ÚKLID VOZOVKY - ČB 
V 22:18 hod. vyjela jednotka HZS JčK stanice Suché Vrbné s technikou TA - 2 MB Sprinter 

na úklid vozovky v obci České Budějovice,  ul. Ant. Barcala. Návrat poslední jednotky v 

22:44 hod. 
 

 
 
 
 
 
 
 


