Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje

Přehled událostí HZS Jihočeského kraje
za den 24. srpna 2011

Zpracovala: mjr. Bc. Lenka Křížová

Územní odbor České Budějovice
Středa 24. srpna
07:33

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Boršov nad Vltavou,
část obce Poříčí vyjely jednotky profesionálních hasičů z požární stanice Suché
Vrbné a České Budějovice. Návrat jednotky v 09:54 hod.

08:21

Technický zásah – Na snesení pacienta v obci České Budějovice vyjela na žádost
ZZS místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 08:37 hod.

08:22

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci České Budějovice
vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Suché Vrbné a České
Budějovice. Návrat poslední jednotky v 10:33 hod.

09:49

Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Kosov vyjela jednotka
profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice. Jednalo se o dopravní
nehodu pěti osobních automobilů, při které došlo ke zranění jedné osoby. Ta byla při
příjezdu jednotek na místo události již péči ZZS. Jednotka provedla zajištění
vozidel proti požáru a po ukončení zásahu se v 11:48 hod. vrátila na základnu.

11:40

Technický zásah – Na ohlášený únik plynu v obci České Budějovice vyjela místní
jednotka profesionálních hasičů. Hasiči zjistili místo, kde plyn uniká a předali místo
události Plynárenské pohotovostní službě. Návrat jednotky ve 12:09 hod.

12:00

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Trhové Sviny vyjela
místní profesionální jednotka. Návrat jednotky ve 12:41 hod.

14:56

Záchrana osob a zvířat – Na sundání čápa z komínu v obci Trhové Sviny vyjela
místní profesionální jednotka a jednotka z centrální požární stanice České
Budějovice. Návrat poslední jednotky v 17:14 hod.

15:54

Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Chlumec vyjela jednotka
profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice. Jednalo se o dopravní
nehodu osobního automobilu, při které došlo ke zranění jedné osoby. Ta byla při
příjezdu jednotky na místo události již v péči ZZS. Hasiči zajistili vozidlo proti
požáru a provedli likvidační práce. Návrat jednotky v 16:46 hod.

18:44

Technický zásah – Na uvolněné předměty hrozící pádem ze střechy v obci České
Budějovice vyjela místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 19:09 hod.

22:22

Požár – Na ohlášený požár v obci Zahájí vyjela jednotka profesionálních hasičů
z požární stanice České Budějovice s jednou a jednotka SDH obce Zliv se dvěma
cisternovými automobilovými stříkačkami. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o požár skládky o rozloze cca 20 x 20 m, který se podařilo hasičům ve 22:50
hod. lokalizovat a ve 23:11 hod. ohlásil velitel zásahu likvidaci požáru. Při požáru
nebyl nikdo zraněn, nedošlo ani ke škodě na majetku. Návrat poslední jednotky
v 01:04 hod.

22:27

Technický zásah – Na otevření bytu v obci České Budějovice vyjela místní
profesionální jednotka s rychlým zásahovým automobilem. Návrat jednotky ve
22:39 hod.

22:50

Planý poplach – Na požár ohlášený EPS v obci České Budějovice vyjela místní
jednotka profesionálních hasičů. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky ve
23:02 hod.
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23:57

Planý poplach – Na další požár ohlášený EPS v obci České Budějovice vyjela
místní jednotka profesionálních hasičů. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky
25. 8. 2011 v 00:10 hod.

Územní odbor Český Krumlov
Středa 24. srpna
12:25

Požár – Na ohlášený požár zemědělského stroje u obce Netřebice vyjela
profesionální jednotka z požární stanice Kaplice. Na místě bylo průzkumem
zjištěno, že se jedná o hořící stroj – balíkovač a hoří i sláma za strojem. Hasiči
s použitím jednoho vysokotlakého proudu požár zlikvidovali. Vzniklá škoda byla
vyčíslena na 480 tis. Kč, uchráněné hodnoty na 2 900 tis. Kč. Návrat jednotky
v 13:43 hod.

17:40

Technický zásah – Na údajný kouř v obci Větřní vyjela jednotka profesionálních
hasičů z požární stanice Český Krumlov. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o oheň
na soukromé zahradě hlídaný majitelem. Po poučení majitele se jednotka v 17:59
hod. vrátila na základnu.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Středa 24. srpna
11:24

Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Stráž nad Nežárkou vyjela
na žádost starostky obce místní jednotka SDH. Návrat jednotky ve 14:59 hod.

15:05

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Stráž nad Nežárkou
vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 16:23 hod.

16:48

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Suchdol nad Lužnicí
vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 17:56 hod.

Územní odbor Písek
Středa 24. srpna
08:10

Technický zásah – Na otevření dveří domu v obci Bernartice vyjela profesionální
jednotka z požární stanice Milevsko. Návrat jednotka v 09:11 hod.

10:20

Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Malé Nepodřice
vyjela profesionální jednotka z požární stanice Písek. Jednalo se o dopravní nehodu
osobního automobilu s motocyklem, při které byla zraněná jedna osoba. Ta byla při
příjezdu jednotky na místo zásahu již v péči ZZS. Hasiči provedli úklid vozovky.
Návrat jednotky ve 12:38 hod.
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Územní odbor Prachatice
Středa 24. srpna
13:48

Požár – Na ohlášený požár jídla na plotně v obci Prachatice vyjela místní jednotka
profesionálních hasičů. Požár byl majitelem uhašen ještě před příjezdem jednotky
na místo zásahu. Hasiči průzkumem nezjistili šíření požáru v konstrukci kuchyňské
linky a ve 14:04 se jednotka vrátila na základnu. Při požáru nedošlo ke zranění ani
ke škodě na majetku.

18:50

Technický zásah- Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Prachatice vyjela
místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 19:17 hod.

15:34

Únik nebezpečných látek – N uniklou naftu na parkovišti v obci Vimperk vyjela
místní jednotka profesionálních hasičů. Jednotka provedla úklid místa události.
Návrat jednotky v 15:55 hod.

17:56

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Lhenice vyjela
místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 19:05 hod.

Územní odbor Strakonice
Středa 24. srpna
08:38

Technický zásah – Na odstranění stromu nakloněného na dům v obci Štěchovice
vyjela profesionální jednotka z požární stanice Strakonice. Jednotka nakonec
nezasahovala. Návrat jednotky v 09:44 hod.

15:12

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Bezdějovice vyjela
místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 16:03 hod.

16:35

Technický zásah – Na otevření bytu v obci Vodňany vyjela místní profesionální
jednotka. Návrat jednotky v 18:26 hod.

19:53

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Libějovice vyjela
profesionální jednotka z požární stanice Vodňany. Návrat jednotky ve 21:05 hod.

Územní odbor Tábor
Středa 24. srpna
15:37

Požár – Na požár v obci Mažice vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární
stanice Soběslav a jednotka SDH obce Veselí nad Lužnicí. Jednalo se o požár trávy,
který se hasičům podařilo v 16:01 zlikvidovat. Ke škodě nedošlo. Návrat poslední
jednotky v 16:56 hod.

15:56

Technický zásah – Na čištění vozovky v obci Jistebnice vyjela na žádost starosty
obce místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 16:58 hod.

20:20

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Kvasejovice vyjela
jednotka SDH obce Přehořov. Návrat jednotky ve 21:59 hod.

23:27

Požár – Na požár střechy domu v obci Měšice vyjela profesionální jednotka z
požární stanice Tábor a jednotka SDH obce Tábor s celkem čtyřmi cisternovými
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automobilovými stříkačkami a jedním vozem výškové techniky. Jednalo se o požár
půdního prostoru a střechy rodinného domu, která byla zasažena v plném rozsahu.
Hasiči z objektu evakuovali 2 osoby, které následně předali do péče ZZS. Ve 23:59
hod byl požár lokalizován. Zásah komplikovala špatná přístupnost v objektu
z důvodu uskladnění velkého množství materiálu. Z důvodu zamezení šíření požáru
a dohašení skrytých ohnisek jednotky provedly rozebrání části střešní krytiny
a vyskladnění doutnajících částí mimo objekt. Dále pak prováděly dohašení skrytých
ohnisek. Požár se podařilo zlikvidovat dne 25. 8. 2011 v 01:08 hod. Vzniklá škoda
byla vyčíslena na 200 tis. Kč, uchráněné hodnoty pak na 1 500 tis. Kč. Příčina
vzniku požáru je předmětem šetření. Návrat poslední jednotky 25. 8. 2011 v 01:40
hod.
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