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Přehled událostí HZS Jihočeského kraje za 33. týden roku 2011 

 

Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 15. srpna 

13:08 Technický zásah – Na otevření bytu v Českých Budějovicích vyjela místní jednotka 

profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 14:12 hod. 

14:50 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu dodávkového automobilu v obci Dolní 

Bukovsko vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Týn nad Vltavou. 

Hasiči na místě provedli zajištění vozidla proti požáru. Nehoda se obešla bez 

zranění.  Návrat jednotky v 15:59 hod. 

18:31 Technický zásah – Na otevření bytu v obci České Budějovice vyjela místní 

profesionální jednotka. Návrat poslední jednotky v 18:46 hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 15. srpna 

20:41 Požár - Na požár komína v chatě v obci Hodňov vyjela jednotka profesionálních 

hasičů z požární stanice Frymburk a jednotka SDH obce Horní Planá s technikou 

CAS K25 - T 815, CAS K25 - L 101, CAS 32 - T 815. Návrat poslední jednotky 

ve 23:59 hod.   

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 15. srpna 

19:01 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Nová Bystřice, část 

obce Větrov vyjela jednotka SDH obce Nová Bystřice.  Návrat jednotky v 19:50 

hod. 

22:11 Technický zásah – Na pomoc invalidní osobě v obci Třeboň vyjížděla místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky ve 22:38 hod. . 

23:22 Technický zásah – Na žádost PČR vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární 

stanice Jindřichův Hradec na dohašení požáru a následné odvětrání prostor v obci 

Jindřichův Hradec. Návrat poslední jednotky 16. 8. 2011 v 00:30 hod. . 

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 15. srpna 

14:16 Technický zásah – Asistenci při natáčení filmu v obci Chyšky poskytla jednotka 

SDH Chyšky - Květuš. Návrat jednotky v 18:10 hod. 

17:05 Technický zásah – Na odstranění větvě padlé na komunikaci v obci Písek vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 17:21 hod. 
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19:42 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Ostrovec vyjela 

jednotka SDH obce Čimelice. Návrat jednotky v 20:43 hod. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 15. srpna 

23:57 Požár – Na  požár trafostanice v obci Čkyně vyjela jednotka profesionálních hasičů 

z požární stanice Vimperk a místní jednotka SDH. Jednalo se o požár kondenzátorů 

v elektrorozvodně ve výrobní hale. Jednotky provedly průzkum místa události, 

lokalizaci požáru a v 00:35 hod. se požár podařilo zlikvidovat. Hasiči na místě 

evakuovali 31 osob, ke zranění nedošlo. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na 

50 tis. Kč, uchráněné hodnoty 500 tis. Kč. Návrat poslední jednotky 16. 8. 2011 

v 02:01 hod. 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 15. srpna 

07:36 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Strakonice na žádost PČR vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 08:25 hod. 

08:09 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Strunkovice nad Volyňkou vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Strakonice. Jednalo se o dopravní 

heodu dvou osobních automobilů. Hasiči provedli zajištění vozidel proti požáru, 

pomohli s řízením dopravy v místě nehody a naložením vozidel na odtahovou 

službu. Nehoda se obešla bez zranění. Návrat jednotky v 09:39 hod. 

10:32 Požár – Na ohlášený požár v obci Drachkov vyjela jednotka profesionálních hasičů 

z požární stanice Strakonice. Jednalo se o požár v kuchyni rodinného domu. Vzniklá 

škoda byla předběžně vyčíslena na 2.000,- Kč, uchráněné hodnoty pak na 100 tis. 

Kč. Návrat jednotky v 11:03 hod. 

21:48 Technický zásah – Na odstranění stromu nakloněného nad silnicí v obci 

Chrášťovice vyjela profesionální jednotka z požární stanice Strakonice. Návrat  

jednotky v 22:38 hod. 

 

  

Územní odbor Tábor 

Pondělí 15. srpna 

18:23 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Bechyně vyjela 

místní jednotka SDH.. Návrat jednotky v 19:20 hod. 

20:25 Technický zásah – Na monitoring kouře z lesa u obce Sudoměřice u Tábora vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor.  Jednalo se o kouř z komína 

obydleného objektu. Návrat jednotky v 21:14 hod. 

 

  

 


