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Přehled událostí HZS Jihočeského kraje za 46. týden roku 2011 

 

Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 21. listopadu 

7:53 Technický zásah – Společně se zdravotníky ZZS snesli hasiči z centrální stanice 

České Budějovice v obci Zliv v ulici Třídomí č. p. 402 pacienta do sanitky.  

8:46 Dopravní nehoda - V 8:46 hodin obdrţelo Krajské operační a informační středisko 

HZS Jihočeského kraje zprávu o dopravní nehodě u obce Olešník u odbočky na 

Chlumec. K zásahu vyjela osádka cisterny ze stanice Týn nad Vltavou a jelikoţ byla 

nehoda ohlášena s nutností vyproštění zraněných osob, tak operační důstojníci 

vyslali také rychlý zásahový automobil z centrální stanice České Budějovice. 

Jednalo se o střet osobního automobilu tovární značky Škoda Fabia a nákladního 

vozu převáţejícího suť. Po střetu zůstal nákladní vůz převrácený na bok v příkopu, 

jeho řidič ze zničené kabiny vylezl sám. V osobním voze cestoval pouze řidič, 

zdravotníci ZZS jej vytáhli ven bez pomoci speciálního vyprošťovacího zařízení 

hasičů. Na poli vedle komunikaci přistál také vrtulník LZS, ale zraněný řidič 

osobního vozu byl nakonec převezen do nemocnice sanitkou. Zasahující hasiči oba 

vozy zabezpečili proti poţáru a úniku provozních látek. Poté  velitel zásahu poslal 

českobudějovický rychlý zásahový automobil zpět na základnu a na místo si vyţádal 

technický automobil ze stanice Suché Vrbné. Jeho osádka společně s týnskými 

hasiči provedla odčerpání nafty z nádrţe nákladního vozu. Nezaznamenali jsme 

ţádný únik provozních kapalin mimo nádrţe vozu. Vyproštění nákladního vozu a 

odtah obou dopravních prostředků si zajistí majitelé prostřednictvím soukromých 

firem.  

8:55 Dopravní nehoda – U další nehody zasahovala také profesionální jednotka 

z centrální stanice České Budějovice. Nehoda se stala v k. ú. obce Hrdějovice, 

srazily se zde osobní vůz tovární značky VW Golf a traktor. V osobním autě zůstal 

zraněný řidič, kterého hasiči okamţitě předali do péče ZZS. Po odpojení 

akumulátoru a předání nehody Policii ČR se hasiči vrátili v 9:30 hodin zpět na 

základnu.  

10:31 Technický zásah – Na ţádost starosty obce Týn nad Vltavou transportovali ve svém 

městě na náměstí Míru místní profesionální hasiči vodu do přečerpávací stanice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 21. listopadu  Bez událostí 

Úterý 22. listopadu 

5:00 Požár – Profesionální hasiči ze stanice Kaplice likvidovali v obci Pohorská Ves 

poţár odpadu ve velkoobjemovém kontejneru. Poţárem nevznikla ţádná škoda, 

zásah hasiči ukončili po půl sedmé ranní. 

 

 



Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 21. listopadu 

1:19 Požár – Bez vzniklé škody byl uzavřen poţár komunálního odpadu v kontejneru na 

nádvoří kláštera v Husově ulici v Třeboni. Kontejner stojí na místě, které je 

nedostupné pro cisternu HZS. Hasiči proto museli zřídit vodní vedení na dálku cca 

80 metrů. Zásah byl ukončen krátce před druhou hodinou ranní. 

7:31 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zajistila s automobilovým 

jeřábem v Českých Velenicích překládku panelů. 

7:53 Technický zásah – Na ţádost starosty obce Jindřichův Hradec zasahovala jednotka 

z centrální stanice s automobilovou plošinou v objektu bývalého pivovaru 

v Dobrovského ulici v Jindřichově Hradci. Zásah hasiči ukončili v 16:12 hodin. 

10:22 Technický zásah – V obci Nový Vojířov zajistila jednotka SDH obce Nová 

Bystřice na ţádost starosty čištění kanálové vpusti.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 21. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 21. listopadu 

10:10 Planý poplach – V budově Komerční banky, a. s. ve Vodňanské ulici v Prachaticích 

ohlásila elektrická poţární signalizace poţár. Profesionálové z centrální stanice 

provedli průzkum budovy a nenalezli ţádné známky hoření. 

10:27 Požár – V Pasovské ulici ve Vimperku likvidovali místní profesionální hasiči poţár 

popela vhozeného do popelnice. Poţár je beze škody, zásah byl v 10:49 hodin 

ukončen. 

21:56 Dopravní nehoda – Zajištění havarovaného osobního automobilu a jeho vytaţení 

zpět na silnici provedla po dopravní nehodě u obce Vitějovice ve směru na 

Prachatice profesionální hasiči z centrální stanice Prachatice. Nehoda byla šetřena 

Policií ČR. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 21. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 21. listopadu 



8:23 Požár – Samovznícení bylo příčinou vzniku poţáru uhlí ve sklepě domu č. p. 6 

v obci Chotčiny. Majitel měl ve sklepě uskladněno cca 20 q, které hasiči museli 

vyskladnit ven na volné prostranství. Na odvětrání zakouřeného sklepa jednotka 

pouţila přetlakovou ventilaci. Po nalezení ohniska poţáru bylo vyskladňování 

ukončeno a ohnisko uhašeno. Nevznikla ţádná škoda.  

12:31 Technický zásah – Na ţádost místostarosty obce Chýnov provedla místní 

dobrovolná jednotka umytí vozovky.  

12:33 Technický zásah – Společně se zdravotníky ZZS vnikli hasiči z centrální stanice 

Tábor do domu č. p. 44 v Jihlavské ulici v Zárybničné Lhotě.  

Úterý 22. listopadu 

0:22 Technický zásah – Dveře bytu, ve kterém zůstalo zabouchnuté malé dítě, otevřela 

za pouţití speciálního zařízení v Náchodské ulici č. p. 2673 v Táboře místní 

profesionální jednotka.  

 

 

 

 


