Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje

Přehled událostí HZS Jihočeského kraje
za den 21. prosince 2011

Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí

Územní odbor České Budějovice
Středa 21. prosince
6:50

Dopravní nehoda – Na výjezdu z Českých Budějovic u betonárky před obcí
Branišov se čelně střetly osobní automobily továrních značek VW Sharan a Škoda
Felicia. Při nehodě utrpěl váţná zranění řidič vozu Škoda. Zasahující hasiči
z centrální stanice České Budějovice jej nemuseli z vozu vyprošťovat pomocí
speciálního zařízení. Byl pouze vytaţen a okamţitě si jej převzali zdravotníci ZZS.
Hasiči zároveň zabezpečili oba vozy proti poţáru a úniku provozních látek. V 7:50
pak zásah ukončili. Nehodu šetří Policie ČR.

8:49

Dopravní nehoda – Na vyţádání Policie ČR zajistili hasiči ze stanice České
Budějovice a Suché Vrbné na sídlišti Máj v Českých Budějovicích úklid vozovky po
dopravní nehodě.

13:45

Technický zásah – Pro ZZS otevřeli hasiči z centrální stanice dveře bytu
v Krčínově ulici č. p. 1078/2 v Českých Budějovicích.

13:49

Požár – Dvě cisterny z jednotky SDH obce Lišov, cisterna profesionálů ze stanice
Suché Vrbné a cisterny z centrální stanice České Budějovice vyjely k Lišovu
k ohlášenému poţáru stohu. Na místě hasiči zjistili, ţe se jedná o hromadu staré
trávy a hnoje na ploše cca 30 x 10 metrů, kde uprostřed doutná ohnisko o rozměru
cca 2 x 2 metry. Ohnisko uhasili dobrovolní hasiči pomocí jednoho vodního proudu.
Velitel zásahu s majitelem dohodli, ţe ohnisko bude rozhrnuto jeho technikou a
jednotka SDH provede dohašení. Poté se obě profesionální jednotky vrátily na své
základny. Poţárem nevznikla ţádná škoda.

17:21

Technický zásah – V ulici U Trojice č. p. 799 v Českých Budějovicích eviduje
osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice nouzové otevření dveří
bytu.

20:21

Dopravní nehoda – U obce Zvíkov zasahovaly společně profesionální jednotky
z centrální stanice České Budějovice a ze stanice Třeboň u dopravní nehody
osobního automobilu tovární značky Mazda MX-3. Ve voze cestovaly tři osoby.
Dvě z nich z nehody vyvázly bez zranění a samy havarovaný vůz opustily. Třetí
osoba měla poraněné nohy, a proto ji hasiči vyndali dveřmi vozu a předali ZZS.
Hasiči zároveň odpojili akumulátor a poté se vrátili na základnu. Nehodu šetřila
Policie ČR, provoz na komunikaci nebyl omezen.

23:27

Technický zásah – Na vyţádání ZZS pomohli hasiči z centrální stanice v ulici U
Trojice č. p. 802/27 v Českých Budějovicích se snesením pacienta.

Územní odbor Český Krumlov
Středa 21. prosince
3:46

Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Křemţe zasahovala v obci
Brloh, kde v domě č. p. 78 protékala z pojistného ventilu bojleru voda. Hasiči
vyčkali do příjezdu majitele, který přivezl klíče od druhého objektu, kde je hlavní
uzávěr vody. Po uzavření vody se jednotka HZS vrátila v 4:34 na základnu.

9:32

Dopravní nehoda – Úklid vozovky po střetu dvou dodávek zajistila u obce Holkov
profesionální jednotka ze stanice Kaplice. Hasiči čistili vozovku od uniklého oleje.

11:29

Technický zásah – V Českém Krumlově na Špičáku evidují místní profesionálové
nouzové otevření uzavření bytu.

15:29

Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Kaplice byla povolána do
obce Černé Údolí, kde havaroval kamión převáţející dřevo. Kamión leţel na návsi
částečně převrácený do příkopu. Řidič neutrpěl ţádné zranění a jiţ si sám zajistili
náhradní vůz pro přeloţení nákladu. V 16:59 hodin nahlásil velitel zásahu, ţe hasiči
provedli zajištění kamiónu proti převrácení a vyţádal si na místo automobilový jeřáb
z centrální stanice Český Krumlov. O půl šesté byla zahájena překládka nákladu, po
níţ se podařilo kamión vyprostit. Zásah jednotka HZS ukončila v půl sedmé.

20:15

Dopravní nehoda – Policie ČR si vyţádala jednotku z centrální stanice Český
Krumlov k provedení úklidu vozovky po dopravní nehodě. Ta se stala u obce Rájov
a střetly se zde tři osobní automobily.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Středa 21. prosince
7:45

Technický zásah – Profesionálové z jednotky HZSP SŢDC si na ţelezničním
nádraţí v Českých Velenicích připsali technický zásah.

8:17

Dopravní nehoda – U obce Klikov zasahovala dobrovolná jednotka obce Suchdol
nad Luţnicí u dopravní nehody osobního automobilu. Nehoda se obešla bez zranění.
Zasahující hasiči provedli zajištění vozu a jelikoţ havarovaný vůz zasahoval do
vozovky a bránil provozu, odtáhli jej mimo komunikaci. Zásah byl ukončen v 9:35
hodin.

13:56

Technický zásah – Na silnici I. třídy u obce Horní Skrýchov ve směru na Jarošov
nad Neţárkou odklidila profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec
z vozovky spadlý strom. V místě zásahu hasiči zřídili kyvadlový provoz dopravy
volným jízdním pruhem. Spadlý strom jednotka rozřezala motorovou pilou a
odstranila za svodidla. Po zametení vozovky se hasiči vrátili na základnu.

Územní odbor Písek
Středa 21. prosince
9:11

Technický zásah – V panelovém domě č. p. 1220 v Nádraţní ulici v Milevsku
zůstal za zabouchnutými dveřmi bytu zapnutý sporák. Nouzové otevření provedla
místní profesionální jednotka.

11:19

Požár – V budově obchodní akademie v Písku v Karlově ulici došlo k zahoření a
samouhašení zásuvky. K monitoringu vyjela místní profesionální jednotka, která
prověřila, ţe nedošlo k dalším škodám. Na zásuvce vznikla škoda Kč 1 000,--.

13:47

Dopravní nehoda – U benzínové čerpací stanice Shell na Budějovickém předměstí
v Písku likvidovali místní profesionálové následky dopravní nehody dvou osobních
automobilů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči provedli zabezpečení vozů proti
poţáru a úniku provozních látek a úklid komunikace. Na místě byla přítomna Policie
ČR.

22:26

Technický zásah – Pro zdravotníky ZZS otevřeli hasiči z centrální stanice Písek
dveře bytu v obci Jehnědo č. p. 49.

Územní odbor Prachatice
Středa 21. prosince Bez událostí

Územní odbor Strakonice
Středa 21. prosince
18:16

Dopravní nehoda – Na ţelezničním přejezdu P1347 v Blatné se střetly osobní vlak
s osobním vozem. K nehodě vyjely profesionální jednotka HZSP SŢDC a
profesionální jednotka ze stanice Blatná. V osobním voze cestovala jedna osoba,
která neutrpěla ţádné zranění a havarovaný vůz opustila bez pomoci hasičů. Jeden
z cestujících vlaku byl Zdravotnickou záchrannou sluţbou převezen do nemocnice
na preventivní prohlídku. V 18:52 hodin místo zásahu opustila blatenská jednotka,
následky nehody odstranili profesionálové HZSP SŢDC. Hasiči a zdravotníci ZZS
na místě spolupracovali s Policií ČR. Zásah byl ukončen v 21:46 hodin.

Územní odbor Tábor
Středa 21. prosince
12:51

Dopravní nehoda – Zajištění havarovaných dopravních prostředků provedla v obci
Jiţná profesionální jednotka ze stanice Soběslav. Srazily se zde autobus a osobní
automobil značky Hyundai Sonata. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, z vozu neunikly
ţádné provozní kapaliny.

15:15

Dopravní nehoda – K další dopravní nehodě autobusu a osobního automobilu
vyjela do Tábora – Malšic na silnici III. třídy č. p. 13710 profesionální jednotka
z centrální stanice Tábor. Průzkum místa nehody ukázal, ţe došlo k čelnímu střetu
osobního vozu Škoda Fabia s linkovým autobusem. V autobuse cestovali čtyři děti,
které byly nezraněny a v době příjezdu hasičů v péči svých rodičů. Ve Fabii
cestovaly tři osoby, kterým hasiči poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu ZZS
se vyprostili (bez pouţití speciálního vyprošťovacího zařízení) z vozu ven a
transportovali do sanitek. Zasahující jednotka HZS současně zajistila oba prostředky
proti vzniku poţáru a proti úniku provozních látek. Po ukončení záchranných prací
se osádka cisterny vrátila na táborskou základnu a na místě zůstal jen rychlý
zásahový automobil. Jeho osádka provedla po vyšetření nehody Policií ČR úklid
komunikace.

16:28

Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak zasahovala ve Volgogradské ulici
v Táboře, kde u Kauflandu narazil dodávkový automobil Peugeot Boxer do sloupu
veřejného osvětlení a skončil v příkopě. Řidič i spolujezdkyně byli v době příjezdu
hasičů mimo vozidlo a nezraněni. Hasiči provedli protipoţární opatření a kontrolu
úniku provozních látek. U nehody jednotka HZS spolupracovala s Policií ČR.

19:09

Požár – Pomocí vysokotlakého proudu zlikvidovali profesionálové z centrální
stanice poţár odpadu v kontejneru v Berlínské ulici v Táboře. Poţárem nevznikla
ţádná škoda.

