Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje

Přehled událostí HZS Jihočeského kraje
za den 31. srpna 2011

Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí

Územní odbor České Budějovice
Středa 31. srpna
5:45

Požár – Do deseti minut po svém příjezdu na místo uhasila osádka cisterny
z centrální stanice poţár papírového odpadu v plechovém kontejneru. K poţáru
došlo v Doborovoské ulici v Českých Budějovicích u domu č. p. 2009. Poţárem
nevznikla ţádná škoda.

7:15

Požár – K dalšímu poţáru vyjela tatáţ jednotka na Branišovskou ulici v Českých
Budějovicích, kde likvidovala poţár v motorovém prostoru dodávkového
automobilu. Poţár hasili také kolemprojíţdějící řidiči ostatních aut pomocí
přenosných hasicích přístrojů. Hasiči pro likvidaci poţáru, který prostoupil i do
vnitřního prostoru vozu, pouţili vysokotlaký proud. Poţár byl uhašen po několika
minutách, vzniklá škoda činí Kč 5 000,--.

11:49

Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné odstranili na
zahradě ve svahu u mateřské školky v ulici K. Šatala v Českých Budějovicích
hnízdo nebezpečného hmyz.

14:47

Dopravní nehoda – K dopravní nehodě, která byla původně nahlášena s nutností
vyproštění zraněných osob, vyjela do obce Hosín profesionální jednotka z centrální
stanice České Budějovice. Jednalo se o nehodu osobního automobilu, osádka vůz
opustila ještě před příjezdem hasičů. Ti provedli zabezpečení vozu proti poţáru a
úniku provozních látek. V 15:00 hodin jednotka HZS místo nehody opustila. Hasiči
na místě spolupracovali s Policií ČR a ZZS.

17:34

Technický zásah – Pomoc se snesením pacientky do sanitky poskytla zdravotníkům
ZZS ve Vltavské ulici č. p. 344 v Týně nad Vltavou místní profesionální jednotka.

17:40

Technický zásah – Osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice
provedla v ulici K. Lávičky č. p. 978/5 v Českých Budějovicích nouzové otevření
dveří bytu.

Územní odbor Český Krumlov
Středa 31. srpna
9:16

Požár – Ţádná škoda nevznikla poţárem osobního automobilu, který hořel v obci
Černá v Pošumaví naproti obecnímu úřadu. Po příjezdu hasičů ze stanice Frymburk
bylo vozidlo částečně uhašeno majitelem. Jednotka HZS provedla dohašení a
odvětrání zakouřeného auta.

10:59

Technický zásah – Na ţádost ZZS pomohli hasiči ze stanice Kaplice se snesením
pacienta do sanitky, a to ve Strahovské ulici č. p. 256 ve Velešíně.

12:24

Technický zásah – Na vyţádání Policie ČR vyjela profesionální jednotka ze stanice
Kaplice ve svém městě na náměstí, kde zajistila nouzové otevření dveří.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Středa 31. srpna

8:43

Technický zásah – Na ţádost starosty obce Cizkrajov provedla místní jednotka
dobrovolných hasičů technický zásah na čističce.

13:00

Dopravní nehoda - Hodinu po poledni vyjela profesionální jednotka ze stanice
Dačice k ohlášené dopravní nehodě, která se stala na výjezdu z Dačic ve směru na
Telč. Střetly se zde nákladní vůz Avia s vozem osobním. Následky střetu nepřeţila
osoba cestující v osobním automobilu. Jednotka HZS provedla zajištění místa
nehody a zabezpečení havarovaných vozů proti poţáru a proti úniku provozních
látek. Silnice byla v místě nehody zcela uzavřena. Po vyšetření nehody Policií ČR
zasahující hasiči vyprostili mrtvou osobu a obě auta odtáhli mimo komunikaci.

13:06

Požár – Ţádná škoda nevznikla po poţáru suché trávy na ploše 100 x 3 metry u
silnice u obce Dvory nad Luţnicí. K zásahu vyjela profesionální jednotka ze stanice
Třeboň a jednotka SDH obce Suchdol nad Luţnicí, která na místo přijela jako první
a započala s lokalizací poţáru. Ta byla nahlášena v 13:28 hodin. Úplná likvidace
nastala hned v 13:30 hodin. Poté se jednotky postupně vrátily na své základny.

15:27

Dopravní nehoda – Následky další nehody odstraňovala za Dačicemi ve směru na
Bílkov profesionální jednotka ze stanice Dačice. Střetly se zde dva osobní
automobily. Hasiči zajistili unikající provozní látky a úklid znečištěné vozovky. Po
příjezdu Policie ČR hasiči nehodu předali k šetření a vrátili se na základnu.

17:17

Požár – Necelou půlhodinu trval zásah osádek dvou cisteren z centrální stanice
Jindřichův Hradec, které zasahovaly u obce Otín u poţáru hromady starého hnoje a
balíků slámy. Poţár se rozšířil na plochu cca 25 x 5 metrů. Hasiči stoh prolili vodou.
Vzniklá škoda je nulová.

Územní odbor Písek
Středa 31. srpna
16:55

Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila v Písku v ulici Na
Kříţatkách jednotka místních dobrovolných hasičů.

17:35

Požár – K poţáru bytové jednotky ve třetím patře panelového domu č. p. 1809
v Lipové ulici v Písku vyjely osádky dvou cisteren a automobilového ţebříku
z centrální stanice Písek. Jiţ zvenku bylo vidět, jak se z okna bytu valí kouř. Po
násilném vniknutí do bytu hasiči průzkumem zjistili, ţe se jedná o poţár odsavače
par nad varnou deskou. Odsavač byl vytrţen z kuchyňské linky a odnesen na balkón.
Celý prostor kolem digestoře zasahující hasiči ochladili vodou. K odvětrání bytu byl
pouţit přetlakový ventilátor. Poţárem vznikla škoda za Kč 150 000,--, zásahem
hasičů byl uchráněn majetek za Kč 2 000 000,--. Příčinou vzniku poţáru byla
nedbalost.

20:49

Technický zásah – Jednotka SDH obce Protivín zajistila na ţádost starosty své obce
asistenci při ohňostroji.

Územní odbor Prachatice
Středa 31. srpna

12:00

Dopravní nehoda – K dopravní nehodě, která se stala na silnici III. třídy č. 14128 u
obce Ţernovice, vyjela profesionální jednotka z centrální stanice Prachatice. Při
nehodě osobních automobilů továrních značek Škoda Octavia a VW Passat nebyl
nikdo zraněn a z vozů neunikaly provozní látky. Hasiči po dohodě s Policií ČR
nezasahovali a vrátili se na základnu.

19:22

Technický zásah – Jednotka SDH obce Lhenice si připsala technický zásah –
odstranění nebezpečného hmyzu, a to v obci Třebanice u domu č. p. 22.

Územní odbor Strakonice
Středa 31. srpna
8:06

Technický zásah – Spadlý strom odklidila z kolejí v obci Strakonice jednotka
profesionálních hasičů HZSP SŢDC.

Územní odbor Tábor
Středa 31. srpna
8:02

Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila u polikliniky
v Budějovické ulici v Táboře jednotka místních profesionálních hasičů. Jednalo se o
střet cyklisty s osobním automobilem.

9:44

Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila v Soběslavi jednotka
místních profesionálních hasičů.

