Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje

Přehled událostí HZS Jihočeského kraje
za den 11. července 2011

Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí

Územní odbor České Budějovice
Pondělí 11. července
Pokračovaly likvidační práce – technické zásahy - po bouřce, dešti a krupobití:














0:18
1:04
1:27
1:27
2:24
3:56
5:10
6:34
7:12
7:31
8:42
9:06
9:20

Olešník – poţár trávy, beze škody
České Budějovice, Krčínova – zahoření elektroinstalace, beze škody
České Budějovice, Plynárenská – strom
České Budějovice, K. Chocholy – zatékající voda do domu
Svébohy – strom
České Budějovice – stromy na ţelezniční trati
Zliv – stromy
České Budějovice – strom na cyklostezce
Svatý Jan nad Malší – strom
České Budějovice, Nádraţní – strom
Č. Budějovice, Novohradská – odstranění uvolněných střešních tašek
Dasný – strom
České Budějovice, Otavská – strom

7:04

Požár – Škoda ve výši Kč 10 000,-- vznikla poţárem motorového prostoru osobního
automobilu značky Opel, který hořel v Nádraţní ulici v obci Včelná. Poţár částečně
uhasil majitel pomocí hasícího přístroje. Zasahující jednotka z centrální stanice
České Budějovice zasaţený prostor auta dohasila vysokotlakým proudem. Příčinou
vzniku poţáru je technická závada na autobaterii.

8:10

Technický zásah – Profesionální hasiči z jednotky HZSP SŢDC zajistili v obci
Radostice asistenci při svařování.

9:09

Technický zásah – Stejná jednotka pak s automobilovým jeřábem zajistila
v Českých Budějovicích jeřábové práce.

11:17

Technický zásah – V Čéčově ulici v Českých Budějovicích eviduje profesionální
jednotka z centrální stanice nouzové otevření dveří bytu.

11:56

Dopravní nehoda – Mezi obcemi Lišov a Štěpánovice havaroval motocykl. Jeho
zajištění a odstranění následků nehody provedla profesionální jednotka z centrální
stanice České Budějovice.

13:09

Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila v obci Hosty profesionální
jednotka ze stanice Týn nad Vltavou.

15:12

Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu si připsali profesionálové
z centrální stanice v Krajinské ulici v Českých Budějovicích.

19:32

Technický zásah – Jednotka SDH obce Dolní Bukovsko eviduje ve své obci
technický zásah – odstranění roje nebezpečného hmyzu.

21:10

Požár – Jednotka SDH obce Nové Hrady jako první dorazila do obce Byňov, kde
byl ohlášen poţár motorového vlaku. Jako další na místo přejeli profesionálové ze
stanice Trhové Sviny a z jednotky HZSP SŢDC. Průzkum místa události ukázal, ţe
se jednalo o poţár kabeláţe na podvozku přívěsného vozu motorového vlaku Regio
Nova. Poţár byl zcela zlikvidován za půl hodiny od příjezdu hasičů. Výše vzniklé
škody ještě nebyla vyčíslena, příčinou vzniku poţáru byla technická závada.
Poslední zasahující jednotka se na svoji základnu vrátila minutu před půlnocí.

Územní odbor Český Krumlov
Pondělí 11. července
Pokračovaly likvidační práce – technické zásahy - po bouřce, dešti a krupobití:
 1:10
 5:53
 6:22
 7:14
 7:29
 8:45
 10:20
 13:40
14:00

Křemţe – strom
Hořice na Šumavě – stromy
Kovářov – stromy na osobním autě a na drátech elektrického vedení
Přední Výtoň - strom na osobním autě
Český Krumlov, Plešivec – strom
Netřebice – strom
Studánky – strom
Kovářov – spadlý strom částečně na chatu

Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice provedla na kruhovém
objezdu na sídlišti Máj v Českém Krumlově likvidaci motorové nafty, která unikla
z proraţené nádrţe vozidla MAN TG 410. Uniklá nafta byla nejprve na vozovce
ohraničena pískem, jeţ dovezl nakladač z blízké stavby. Zasahující hasiči vytékající
naftu zachytávali do připravených barelů (cca 150 litrů). Dalších 450 litrů rozteklých
po kruhovém objezdu z vozovky hasiči vyčistili pomocí vapexu.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Pondělí 11. července
Pokračovaly likvidační práce – technické zásahy - po bouřce, dešti a krupobití:
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6:04
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10:40

Jarošov nad Neţárkou – strom
Třeboň – otevření dveří stavidla
Cep – strom
Jindřichův Hradec, sídl. U Nádraţí – protékala voda do domu, čerpání
Malý Jeníkov – strom
Staré Hobzí – stromy
Chlum u Třeboně – strom
Horní Skrýchov – strom
Jindřichův Hradec, U Malíře – strom

0:38

Technický zásah – ZZS si vyţádala pomoc jednotky SDH obce Suchdol nad
Luţnicí v Londýnské ulici v obci Rapšach u snesení pacienta do sanitky.

8:56

Technický zásah – Stejná jednotka si pak připsala další technický zásah, a to
odstranění roje nebezpečného hmyzu z rozvodné skříně v Husově ulici v Suchdole
nad Luţnicí.

10:43

Požár - U obce Halámky zasahovaly dobrovolné jednotky obcí Suchdol nad Luţnicí
a České Velenice u poţáru osobního automobilu tovární značky Ford Focus. Poţár
zasáhnul auto v plném rozsahu, lokalizaci hasiči SDH Suchdol nad Luţnicí zvládli
do pěti minut po svém příjezdu, likvidaci pak provedly obě jednotky společně v
11:07 hodin. Výše vzniklé škody je Kč 125 000,--. Příčinou vzniku poţáru byla
technická závada na elektroinstalaci vozu.

12:10

Technický zásah – Další zásah si jednotka SDH obce Suchdol nad Luţnicí připsala
v obci Hamr. Hasiči pomohli sundat majitelce z nateklého prstu prsten.

14:40

Planý poplach – Profesionálové z centrální stanice Jindřichův Hradec a jednotky
SDH obce Kunţak a Valtínov byly vyslány do obce Valtínov k ohlášenému poţáru
lesa. Jednalo se však o kontrolované pálení.

16:30

Dopravní nehoda – K obci Valtínov vyjela jednotka ze stanice Dačice k dopravní
nehodě nákladního vozidla MAN se speciálním přívěsem na přepravu pracovních
strojů. U havarovaného vozu hrozil únik provozních kapalin. Zasahující hasiči
zajistili vůz proti úniku a nehodu předali Policii ČR.

16:38

Dopravní nehoda – Váţná dopravní nehoda se stala na komunikaci mezi obcemi
Dolní Ţďár a Horní Lhota. Střetl se zde osobní automobil Chrysler Town/Country
s nákladním vozem značky Mercedes. Nákladní vůz skončil na boku mimo
komunikaci, osobní auto bránilo v provozu na silnici. V osobním voze zůstal
zaklíněný těţce zraněný řidič. Hasiči z centrální stanice Jindřichův Hradec jej
vyprošťovali pomocí hydraulických nůţek a hydraulického rozpínáku. Společně se
zdravotníky ZZS byl zraněný naloţen do sanitky. Po zadokumentování nehody
Policií ČR a naloţení osobního auta na vůz odtahové sluţby se jednotka HZS vrátila
na základnu.

20:05

Technický zásah – Hasiči jednotka SDH obce Jindřichův Hradec odstranila v obci
Dolní Skrýchov roj nebezpečného hmyzu.

22:38

Dopravní nehoda – Následky střetu osobního automobilu a cyklistky odstranila
v obci Nová Ves nad Luţnicí jednotka SDH obce Suchdol nad Luţnicí. Cyklistka
utrpěla váţná zranění, zasahující hasiči pomohli zdravotníkům ZZS s jejím
naloţením do sanitky. Zásah byl ukončen v 1:14 hodin poté, co hasiči prohledávali
společně s Policií ČR okolí místa nehody.

Územní odbor Písek
Pondělí 11. července
Pokračovaly likvidační práce – technické zásahy - po bouřce, dešti a krupobití:





15:46

0:14
1:01
4:56
6:01
14:45

Zbelítov – větve
Kučeř – opatření proti vodě
Přeštěnice – stromy
Milevsko, Pod Zvíkovcem – čerpání vody
Líšnice – čerpání vody

Únik nebezpečných látek – Úklid vozovky od uniklých provozních látek provedla
v obci Vrcovice profesionální jednotka z centrální stanice Písek.

Územní odbor Prachatice
Pondělí 11. července
Pokračovaly likvidační práce – technické zásahy - po bouřce, dešti a krupobití:






16:21

0:02
0:37
7:04
8:33
9:21

PT – Netolice – strom
PT – Malovice – strom
PT – Ţernovice – čerpání vody
PT – Velký Bor – strom
PT – Velký Bor - větev

Únik nebezpečných látek – Jednotka SDH obce Netolice vyčistila ve své obci
vozovku od uniklých provozních látek. Zásah byl ukončen v 17:14 hodin.

Územní odbor Strakonice
Pondělí 11. července
13:46

Technický zásah – V ulici Na Trţišti v Blatné odstranila místní profesionální
jednotka roj nebezpečného hmyzu.

Územní odbor Tábor
Pondělí 11. července
Pokračovaly likvidační práce – technické zásahy - po bouřce, dešti a krupobití:
 0:27
 7:44
 11:44

TA – Sviny – strom
TA – Soběslav – strom
Ţeleč – monitoring jímky

0:09

Planý poplach – V Pasáţi Atlantis v Táboře v ulici 9. května elektrická poţární
signalizace ohlásila poţár. Jednalo se o planý poplach, průzkum provedli
profesionální hasiči z centrální stanice.

21:51

Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen poţár v bytě v panelovém
domě na Blatském sídlišti ve Veselí nad Luţnicí. Jednalo se o spálené potraviny na
sporáku. Na místo vyjeli profesionálové ze stanice Soběslav a jednotka SDH obce
Veselí nad Luţnicí.

