
 

1 

 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor 

Jihočeského  kraje 
                                

                Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o událostech 

     na území HZS Jihočeského kraje 

 

  
za 30. 11. 2010 

 
  
 

 

 

                              

  

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

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

 



 

2 

 

 

 

Územní odbor  České Budějovice 

Úterý 30. listopadu 

6:23 Technický zásah – Na parkovišti na Praţské třídě v Českých Budějovicích otevřeli 

hasiči z centrální stanice nastartované uzamčené auto. 

7:44 Požár – Stejná jednotka byla operačním střediskem vyslána se dvěma cisternami 

k poţáru do zahrádkářské kolonie v Ţerotínově ulici v Českých Budějovicích. Na 

místě hasiči zjistili, ţe se jedná o pálení kabelů. Při zásahu jedna z cisteren zapadla 

do sněhu. Velitel zásahu si na místo povolal automobilový jeřáb, který cisternu 

vyprostil.  

9:40 Technický zásah - V 9:38 hodin byla povolána jednotka profesionálních hasičů z 

centrální stanice České Budějovice k pěšímu mostu přes Vltavu u Plzeňské ulice v 

Českých Budějovicích, kde sjel do vody sypač značky Multicara prohrnující 

cyklostezku. K zásahu vyjela osádka jedné cisterny, velitel zásahu si po příjezdu na 

místo a po provedeném průzkumu vyţádal jako posilovou jednotku automobilový 

jeřáb a potápěčskou skupinu. Sypač byl ponořený cca z poloviny do vody a nacházel 

se přibliţně tři metry od břehu. Aby jej jeřáb mohl vytáhnout zpět na břeh, museli 

potápěči sypač nadzvednout pomocí vzduchových vaků a navijákem z cisterny 

přitáhnout ke břehu. Odsud jiţ byl vyzvednut jeřábem z vody ven. Zásah byl pro 

jednotku HZS ukončen krátce před 13. hodinou. 

11:52 Technický zásah – Do Spojovací ulice v Českých Budějovicích vyjeli 

profesionálové z centrální stanice k osobnímu automobilu Hyundai, ve kterém si 

majitelka zabouchla klíče a malého syna. Hasiči odvezli majitelku do místa bydliště, 

kde jí otevřeli byt a mohli vzít náhradní klíče od auta.  

16:29 Technický zásah – K dalšímu nouzovému otevření dveří byla zavolána jednotka 

z centrální stanice do ulice J. Opletala č. p. 818/59 v Českých Budějovicích. Jednalo 

se o otevření bytu, ve kterém byla zraněná osoba. Hasiči na místě spolupracovali se 

ZZS.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 30. listopadu 

19:04 Technický zásah – V domě s pečovatelskou sluţbou v ulici Na Ţofíně č. p. 214 ve 

Větřní provedla profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov nouzové 

otevření dveří bytu, ve kterém se nacházela nemocná osoba.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 30. listopadu 

4:35 Technický zásah – Za obcí Jarošov nad Neţárkou ve směru na Novou Včelnici 

odklidili hasiči z centrální stanice Jindřichův Hradec z vozovky spadlý strom.  



 

3 

 

 

 

12:19 Technický zásah – Jednotka SDH obce České Velenice vyjela i s výškovou 

technickou do Podlesí v Českých Velenicích, kde hrozilo nebezpečí pádu stromu na 

rodinný dům. Hasiči odřezali nejnebezpečnější větve a v 16:48 se vrátili na 

základnu. 

11:56 Technický zásah – Profesionální osádka cisterny ze stanice Dačice vyprostila ve 

svém městě v ulici V Kaštanech vlastní automobilovou plošinu, která zde zapadla 

při taktickém cvičení. 

 

     

Územní odbor Písek 

Úterý 30. listopadu 

7:08 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla dopravní nehoda dvou 

osobních automobilů, které se střetly v ulici Na Ptáčkovně v Písku. Hasiči 

z centrální stanice na místě spolupracovali s Policií ČR, která v okamţiku příjezdu 

jednotky HZS řídila v místě nehody dopravu. Havarované vozy byly mimo 

komunikaci, jednotka provedla kontrolu úniku provozních látek. Poté se vrátila na 

základnu. 

10:47 Záchrana osoby – Stejná jednotka pak zasahovala v ulici U Papírny v Písku, kde 

v opuštěné výstavní hale Svazu chovatelů Písek spadl muţ do vodovodní šachty. 

Hasiči jej vytáhli ven a doprovodili k ošetření Zdravotnickou záchrannou sluţbou. 

16:17 Technický zásah – Úklid vozovky po vyproštění havarovaného kamiónu zajistila na 

silnici č. 105 u odbočky na obec Líšnice profesionální jednotka ze stanice Milevsko. 

Hasiči provedli vyčištění vozovky od uniklých provozních náplní a dále pak odřezali 

nalomený strom, který byl nebezpečně nakloněný nad vozovkou. U zásahu jednotka 

HZS spolupracovala s Policií ČR a SÚS.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Úterý 30. listopadu  Bez událostí 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Úterý 30. listopadu 

13:36 Technický zásah – Nalomenou větev odstranili ze stromu před vstupem do 

mateřské školky ve Školní ulici ve Strakonicích profesionální hasiči z centrální 

stanice.  

16:13 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřeli hasiči ze stanice Vodňany dveře 

bytu ve Výstavní ulici č. p. 841 ve Vodňanech. 

20:28 Záchrana osoby – Paní, která uvízla ve výtahu v domě v ulici Na Ohradě ve 

Strakonicích, osvobodila profesionální jednotka z místní poţární stanice.  
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23:27 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice a jednotka SDH obce 

Volyně vyjela včetně výškové techniky k domovu mládeţe VOŠ a SPŠ ve Volyni, 

kde byl ohlášen kouř linoucí se odvětrání na jedné z toalet. Průzkumem jednotky 

zjistily, ţe se jedná o poţár izolace vodovodní trubky a elektrické kabeláţe ve 

stoupačce domu mezi prvním a druhým patrem. Před příjezdem hasičů evakuovali 

zaměstnanci domova tři nejbliţší pokoje, nikdo nebyl zraněn. Hasiči poţár 

lokalizovali v v 23:53 hodin, úplná likvidace nastala 21 minut po půlnoci. Škoda 

byla předběţně vyčíslena na Kč 10 000,--, uchráněné hodnoty jsou Kč 50 000,--. 

Příčina vzniku poţáru je předmětem šetření Policie ČR.  

 

                   

Územní odbor Tábor 

Úterý 30. listopadu 

8:07 Dopravní nehoda – Na silnici č. 3 v Táboře u Jordánského mostu ve směru na Písek 

se střetly osobní automobily Škoda Felicia a Opel Zafira s nákladním vozem Man. 

Při nehodě nebyl nikdo zraněn, zasahující hasiči z centrální stanice provedli u vozů 

protipoţární opatření a provedla v místě likvidační práce. U nehody byla přítomna 

Policie ČR.  

8:17 Planý poplach – K další ohlášené nehodě vyjela stejná jednotka do ulice ČSLA 

v Táboře. Na uvedeném místě však ţádná nehoda nebyla nalezena. 

 

 


