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Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje
Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

Přehled o událostech
na území HZS Jihočeského kraje
za 14. 12. 2010

zpracovala : por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje
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Územní odbor České Budějovice
Úterý 14. prosince
8:11

Technický zásah – Jednotka HZSP SŢDC odstranila z jedné své budovy v Nádraţní
ulici v Českých Budějovicích uvolněný plech.

8:29

Dopravní nehoda – K nehodě ohlášené s nutností vyproštění zraněných osob vyjela
na silnici č. 20 k obci Plástovice profesionální jednotka ze stanice Vodňany. Kdyţ
hasiči přijeli na místo, zasahovala zde jiţ Policie ČR a ZZS, která měla jiţ v péči
zraněné osoby. Havarovaný vůz Mitshubishi se nacházel mimo komunikaci a
neunikaly z něj ţádné provozní látky. Hasiči pouze odpojili autobaterii.

10:18

Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda se stala u obce Malé Dubičné, kde sjel
do příkopu popelářský vůz. Pod autem zůstal uvězněn jeden člen osádky, řidič
s dalším pracovníkem byli nezraněni vedle vozidla. Hasiči ze stanic České
Budějovice a Suché Vrbné popelářský vůz odlehčili pomocí automobilového jeřábu
a zaklíněného muţe vytáhli. Okamţitě ho předali do péče ZZS, havarovaný vůz
vrátili do původní polohy. Zranění muţe se bohuţel neslučovala se ţivotem, lékařka
konstatovala smrt. Jednotka HZS dále provedla uzavření komunikace z obou směrů,
a to aţ do doby odjezdu jednotek na základnu. Vyproštění vozu z příkopu zajistila
soukromá firma.

19:39

Technický zásah – Na ţádost Městské policie České Budějovice byla vyslána
jednotka z centrální stanice k otevření dveří bytu v ulici 28. října č. p. 1480/11
v Českých Budějovicích. Hasiči nakonec nezasahovali, MěP dveře otevřela sama.

22:26

Požár – Samovznícení bylo příčinou vzniku poţáru sena uskladněného u komína
domu č. p. 56 v obci Dubné. Poţár, který zasáhnul část podlahy půdy a část stropní
konstrukce, uhasily osádky dvou cisteren z centrální stanice České Budějovice a
osádka cisterny jednotky SDH obce Dubné. Při poţáru nebyl nikdo zraněn, došlo
však k silnému zakouření celého půdního prostoru. Po likvidaci poţáru a odvětrání
se jednotky krátce po půlnoci vrátily zpět na své základny. Vzniklá škoda je Kč
100 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 600 000,--.

Územní odbor Český Krumlov
Úterý 14. prosince
15:18

Technický zásah – Rampouchy ze střechy Obecního úřadu Frymburk odklidili
z automobilové plošiny profesionálové z místní poţární stanice.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Úterý 14. prosince
13:03

Technický zásah – Pro paní, jeţ si zabouchla dveře bytu, za kterými měla léky,
zajistili otevření dobrovolní hasiči z jednotky SDH obce České Velenice. Událost se
stala ve Vitorazské ulici č. p. 258 v Českých Velenicích.
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18:56

Dopravní nehoda – Odstranění následků nehody osobního automobilu Ford Escort,
jeţ havaroval za Dačicemi ve směru na Pěčín, odstranila profesionální jednotka ze
stanice Dačice. Nehoda se obešla bez zranění, z havarovaného vozu neunikly ţádné
provozní látky. Hasiči provedli pouze odpojení akumulátoru.

20:32

Technický zásah – Na vyţádání ZZS otevřeli hasiči z centrální stanice dveře bytu
v Jindřichově Hradci na sídlišti U Nádraţí č. p. 951 a pomohli se snesením pacienta
do sanitky.

22:06

Planý poplach – K poţáru ohlášenému elektrickou poţární signalizací vyjela do
sportovní haly v ulici U Stadionu v Jindřichově Hradci místní profesionální
jednotka. Hasiči byli cestou k zásahu odvoláni – bylo prověřeno, ţe se jedná o planý
poplach.

Územní odbor Písek
Úterý 14. prosince
17:57

Dopravní nehoda – U obce Myšenec havaroval řidič osobního automobilu Škoda
Octavia. Vůz skočil po nehodě mimo komunikaci, neunikaly z něj ţádné provozní
kapaliny, řidič vyváznul bez zranění. Zasahující hasiči z centrální stanice Písek u
vozu provedli nezbytná opatření a v 18:49 hodin se vrátili na základnu.

Územní odbor Prachatice
Úterý 14. prosince
12:42

Technický zásah – Zablokované dveře do jedné z kanceláří Městského úřadu
v Prachaticích otevřela místní profesionální jednotka.

22:06

Požár – Beze škody skončil poţár sazí v komíně v bytovce č. p. 5 v obci Záblatí.
Poţár likvidovala profesionální osádka jedné cisterny z centrální stanice Prachatice.

Územní odbor Strakonice
Úterý 14. prosince
13:31

Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR otevřeli hasiči ze stanice Blatná dveře
bytu v obci Lnáře č. p. 225.

Územní odbor Tábor
Úterý 14. prosince
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5:54

Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor vyjela včetně výškové
techniky na Ţiţkovo náměstí v Táboře, kde bylo ohlášeno, ţe na velkém vánočním
stromě doutná jeho špička. Hasiči z plošiny zkontrolovali špičku stromu a zjistili, ţe
zde došlo k elektrickému zkratu. Pracovníci Technických sluţeb Tábor strom
odpojili od přívodu elektrické energie. Jednotka HZS se krátce před půl sedmou
vrátila na základnu.

12:25

Technický zásah – Sněhové převisy odstranila ze střechy domu č. p. 656/1
v Dobrovodské ulici v Táboře osádka automobilového ţebříku z centrální stanice.

