
Oficiální statistika zásahů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic 
v letech 2002 – 2015 

 

 

 

Obec:     Dobrá Voda u Českých Budějovic 

    U Domova důchodců 33 

    373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

Starosta obce:  Mgr. Jiří Šabatka 

 

Název jednotky:  JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic 

Evidenční číslo JSDHO: 311 116 

Počet členů JSDHO: 9 

Velitel JSDHO:  Stanislav Augustin 

 

Rok 2002 

1. Zásah čištění a vyproštění plotů a dalších těles z koryta Dobrovodského 

potoka. Zásah prováděli 4 členové naší JSDHO za spolupráce 

zaměstnanců obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zásah trval cca 6 

hodin  

2.  Zásah čerpání 12 sklepů na území katastru obce za využití kalového 

čerpadla HONDA (1000l/min).Zásah prováděli 4 členové naší JSDHO. 

Zásah trval 5 hodin. 

3. Zásah při odstraňování spadlého dubu na rodinný dům u manželů 

Heřmánkových v Suchdole/Lužnicí.(po druhé povodňové vlně). Zásah 

prováděli 2 členové naší JSDHO ve spolupráci s jedním místním členem 

SDH. 

 

Rok 2003 

1. Zásah při zatopení 5 sklepů na území katastru obce. Zásah prováděli 3 

členové naší JSDHO za využití kalového čerpadla HONDA (1000l/min). 

Zásah trval cca 4 hodiny. 

2. Zásah při čištění koryta odvodnění povrchové vody, po zatopení dvou 

zahrad a odklonění přitékající vody od podemletého sloupu veřejného 



osvětlení. Zásah prováděli 3 členové naší JSDHO za spolupráce 1 

zaměstnance obecního úřadu. Zásah trval 3 hodiny. 

 

Rok 2004 

1. Zásah při odstraňování vody z 3 zatopených sklepů v katastru obce. Zásah 

prováděli 4 členové naší JSDHO za využití kalového čerpadla HONDA 

(1000l/min) a kalového čerpadla na 220V. Zásah trval cca 2 hodiny. 

 

Rok 2005 

1. Zásah při odstraňování vody ze zatopených 4 sklepů v katastru obce. 

Zásah prováděli 2 členové naší JSDHO za využití kalového čerpadla 

HONDA (1000l/min) a kalového čerpadla na 220V. Zásah trval cca 2 

hodiny. 

 

Rok 2006 

1. Zásah při odstraňování vody z 1 zatopeného sklepa v katastru obce. 

Zásah prováděli 2 členové naší JSDHO za využití kalového čerpadla 

HONDA (1000l/min) a kalového čerpadla na 220V. Zásah trval cca 40 

minut.  

 

Rok 2007 

1. Zásah při odstranění vody z 2 zatopených sklepů v katastru obce. Zásah 

prováděli 2 členové naší JSDHO za využití kalového čerpadla na 220V. 

Zásah trval cca 1 hodinu. 

2. Zásah při odstranění spadlého šesti metrového zábradlí z koryta potoka. 

Zásah prováděli 2 členové naší JSDHO. Zásah trval 1 hodinu. 

3. Zásah při vyproštění hadic zpod pátého mostního pilíře v korytě 

Dobrovodského potoka. Zásah prováděli 2 členové naší JSDHO. Zásah 

trval 30 minut. 

 

Rok 2008 

1. Zásah při odstraňování svrženého cca 20 metrového dřevěného lešení do 

koryta Dobrovodského potoka před třetí mostní pilíř v katastru obce. 



Zásah provádělo 7 členů naší JSDHO a 1 dobrovolník. Zásah trval 2hodiny 

a 20 minut. 

 

2. Zásah při odstraňování povrchové vody v prostoru rodinného domu. 

Zásah prováděli 3 členové naší JSDHO za využití kalového čerpadla na 

220V. Zásah trval 30 minut. 

 

3. Zásah při odstraňování zatopené stavby činžáků na Dobré Vodě u 

Českých Budějovic. Zásah provádělo 7 členů naší JSDHO. Zásah trval 3 

hodiny a 30 minut za využití čerpadla PS 12 (1200l/min)a čerpadla 

HONDA (1000l/min). 

 

4. Zásah při odstraňování zatopeného sklepního prostoru a garáže 

rodinného domu. Zásah prováděli 3 členové naší JSDHO. Zásah trval 1 

hodinu a 8 minut za využití čerpadla na 220V. 

 

5. Zásah při odstraňování zatopeného sklepního prostoru chaty. Zásah 

prováděli 3 členové naší JSDHO na podnět operačního důstojníka HZS. 

Zásah trval 1 hodinu za využití kalového čerpadla Honda(1000l/min). 

 

6. Zásah při hašení doutnající trávy ve spolupráci s HZS ČR a policií ČR. Zásah 

prováděli 4 členové naší JSDHO 15 minut za využití vysokotlakého 

čerpadla. 

 

7. Zásah při požáru komína v katastru obce Dobrá Voda u Českých 

Budějovic. Zásah prováděl 1 člen naší JSDHO za spolupráce majitele 

stodoly. Zásah trval 1 hodinu. 

 

Rok 2009 

 

1. Zásah při odchytu včelího roje, v katastru obce Dobrá Voda u Českých 

Budějovic. Zásah prováděli 2 členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 35 

minut za použití odchytového rojáčku a vysavače na obtížný hmyz. 

 

 



2. Zásah při odstraňování vody ze zatopeného sklepa s odpojením 

elektrického zařízení, v katastru obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. 

Zásah prováděli 2 členové JSDHO. Zásah trval 30 minut za použití kalové 

centrály HONDA (1000L/min) a čerpadla na 220V. 

 

 

3. Zásah při odstranění zatopené příjezdové rampy prodejny potravin, 

v katastru obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zásah prováděli 3 

členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 25 minut za použití kalové centrály 

HONDA (1000L/min) 

 

4. Zásah při odstranění vzpříčeného materiálu u přepadu rybníka, kde voda 

přetékala v cca 5 metrovém úseku přes hráz mimo katastr obce. Zásah 

prováděli 3 členové JSDHO za spolupráce porybného za použití 

vyprošťovacích háků a hrábí. V případě větších srážek, kontroluje JSDHO 

rybník Lusný(Dubičák) a retenční nádrž Švajce. Zásah trval 25 minut. 

 

5.  Zásah při odstranění zatopené příjezdové rampy prodejny potravin, 

v katastru obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zásah prováděli 3 

členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 23 minut za použití kalové centrály 

HONDA (1000L/min) 

 

6. Zásah při odstranění zatopené příjezdové rampy prodejny potravin, 

v katastru obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zásah prováděli 4 

členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 40 minut za použití kalové centrály 

HONDA (1000L/min) 

 

7. Zásah při likvidaci sršního hnízda v oblasti římsy okna cca v 8 metrové 

výšce, mimo katastr obce. Zásah prováděli 3 členové JSDHO za použití 

žebříku, likvidačního spreje a vysavače. Zásah trval 20 minut. 

 

8. Zásah při hlášeném požáru lesa mimo katastr obce. Zásah prováděli 2 

členové JSDHO za spolupráce HZS JČK. Zásah trval 54 minut za použití 

hrábí a lopat. 



Rok 2010 

 

 

1. Zásah při likvidaci řízeného požářiště v katastru obce Dobrá Voda u 

Českých Budějovic. Zásah prováděli 4 členové JSDHO. Zásah trval 3 

hodiny 55 minut. Za použití hrábí a lopat. 

 

2. Zásah při likvidaci sršního hnízda v oblasti roletového překladu 

balkonových dveří, v katastru obce Dobrá voda u Českých Budějovic. 

Zásah prováděli 3 členové JSDHO za použití žebříku, likvidačního spreje. 

Zásah trval 20 minut. 

 

3. Zásah při odstranění nečistot a vzpříčených větví v oblasti přepadu 

rybníka Lusný (Dubičák) a odtokové roury pod lesní komunikací. Kontrola 

retenční nádrže Švajce, mimo katastr obce. Vyproštění vzpříčených 

materiálů v oblasti mostních propustí v celém toku potoka v katastru 

obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zásah prováděli 2 JSDHO o 

zmenšeném početním stavu. Celkem 6 členů JSDHO. Zásah trval 1 hodinu 

56 minut za použití vyprošťovacích háků lan a hrábí. 

 

4. Zásah při odstranění nečistot a vzpříčených větví v oblasti přepadu 

rybníka Lusný (Dubičák).  Vyproštění vzpříčených materiálů v oblasti 

mostních propustí v celém toku potoka v katastru obce Dobrá Voda u 

Českých Budějovic. Zásah prováděli 2 JSDHO o zmenšeném početním 

stavu. Celkem 6 členů JSDHO. Zásah trval 50 minut za použití 

vyprošťovacích háků lan a hrábí. Následně velitel zaslal informační zprávu 

krizovému štábu magistrátu města. 

 

5. Zásah při požáru balíků sena mimo katastr obce. Zásah prováděl HZS JČK 

za spolupráce 2 členů JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zásah 

trval 22 minut za použití hrábí. 

 



 

Rok 2011 

 

1. Zásah při likvidaci vosího hnízda v katastru obce Dobrá Voda u Českých 

Budějovic. Zásah a likvidaci prováděli 2 členové JSDHO za použití 

likvidačního spreje a odchytového pytle. Zásah trval 43 minut. 

 

Rok 2012 

 

1. Zásah při požáru maringotky na Dobrovodské pouti v katastru obce dne 

8. 4. 2012. Zásah prováděli 4 členové JSDHO za použití práškového 

hasicího přístroje. Zásah trval 1 hodinu a 7 minut. Následně byl přivolán 

vyšetřovatel HZS. Dílčí zpráva byla předána na HZS. 

2. Zásah 18. 4. 2012 při požáru dřevěné chaty ve spolupráci se složkami IZS. 

Zásah za JSDHO provádělo 5 členů jednotky. Zásah trval 48 minut. Dílčí 

zpráva byla předána na HZS. 

3. Zásah 18. 7. 2012 při vyproštění psa z revizní šachty odpadového potrubí. 

Zásah prováděl 1 člen JSDHO za asistence majitelky a souseda. Zásah 

trval 22 minut. Dílčí zpráva byla předána na HZS. 

4. Noční zásah 4. 8. 2012 se týkal vyproštění předmětů zpod mostních 

konstrukcí vedených nad Dobrovodským potokem po celém území Dobré 

Vody. Zásah prováděli 2 členové JSDHO. Zásah trval 23 minut. Dílčí 

zpráva byla předána na HZS. 

5. Zásah 6. 8. 2012 v 0:41. Vyhlášen SPA 1 na Dobrovodském potoce. Zásah 

prováděli 3 členové JSDHO. Zásah trval 39 minut. Dílčí zpráva byla 

předána na HZS. 



Rok 2013 

 

1. Zásah 2. 6. 2013 v 1:32 hodin se týkal rozvodnění Dobrovodského 

potoka, stavby protipovodňové hráze, vyproštění stromu zpod 

mostní konstrukce a dalších předmětů z koryta potoka. Zásah 

prováděli 4 členové JSDHO. Zásah trval 1 hodinu a 10 minut. Dílčí 

zpráva byla předána na HZS. 

2. Zásah 2. 6. 2013 se týkal odčerpání vody ze sklepního prostoru. 

Zásah prováděli 3 členové JSDHO a trval 35 minut. Dílčí zpráva byla 

předána na HZS. 

3. Zásah 2. 6. 2013 se týkal odstranění části plotové konstrukce 

z koryta potoka a odklon proudu do řečiště. Zásah prováděli 3 

členové JSDHO v celkové délce 21 minut. Dílčí zpráva byla předána 

na HZS. 

4. Zásah 2. 6. 2013 se týkal odčerpání vody z prostoru rampy 

samoobsluhy a ochrany garážového stání sousedící budovy. Zásah 

provádělo 7 členů JSDHO v celkové délce 50 minut. Dílčí zpráva 

byla předána na HZS. 

5. Dne 2. 6. 2013 na podnět OPIS vyjela JSDHO ve složení 1+3 

k planému poplachu. 

Rok 2014 

 

1. Dne 20. 8. 2014 vyjela JSDHO ve složení 1+1 na podnět obyvatele 

DV k likvidaci sršního hnízda. Zásah trval 14 minut. 

Rok 2015 

1. Dne 30. 3. 2015 vyjela JSDHO k padlému stromu ve složení 1+3 na 

podnět starosty obce. Jednotka spolupracovala s jednotkou HZS a 

PČR. Zásah trval 2 hodiny a 2 minuty. 

2. Dne 23. 5. 2015 bylo provedeno cvičení JSDHO ve složení 1+4 

praktické cvičení zaměřené na: 



Likvidace polomu a zpřístupnění prostorů. Nastupování do vozidla 

při výjezdu JSDHO a připojování přívěsu. Vystupování z vozidla. 

Postavení vozidla na místě zásahu a ochrana osob na místě zásahu. 

Uložení věcných prostředků v zásah. automob. Zásady pro jízdu 

s vozidlem uplat. právo před. jízdy. BOZP při práci, přestávky na 

oddech a zásobování. Práci s praktickou obsluhou navijáku, 

vázacích prostředků a odstraňování a přibližování překážek. 

Cvičení trvalo 4 hodiny a 38 minut. 

3. Dne 16. 9. 2015 vyjela JSDHO o zmenšeném početním stavu 

v počtu 1+1 k likvidaci sršního hnízda. Zásah trval 59 minut 

 

Celkem 45 výjezdů 

+1 cvičení 
Od roku 2008 pořizuje naše JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic 

fotodokumentaci k dílčí zprávě o zásahu při každém výjezdu pro případné 

potřeby pojišťoven nebo majitelů objektů. Kopii každé dílčí zprávy o zásahu 

obdrží dále starosta obce a velitel JSDHO k archivaci.  

 

Zprávu zpracoval velitel JSDHO Dobrá Voda u Českých Budějovic Stanislav Augustin 


