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Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje 

od 12. 10. do 18. 10. 2009 

 

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice 

Pondělí 12. 10. 

1:45 Požár - Do rekreační oblasti Nad Jezem u obce Nuzice byly krátce před 
druhou hodinou ranní vyslány jednotky hasičů k ohlášenému požáru hospody. 
K zásahu vyjelo celkem šest cisteren jednotky profesionálních hasičů ze 
stanice Týn nad Vltavou a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Týn nad 
Vltavou a Bechyně. Na místě události bylo zjištěno, že požár zasáhnul první 
patro domu s č. p. 81, ve kterém se nacházela hospoda. Hasiči okamžitě 
započali s hasebními pracemi a ve 2:37 hodin se jim podařilo požár dostat pod 
kontrolu. Přibližně za hodinu byl požár zcela zlikvidován, požářiště bylo 
předáno majitelce a jednotky se začaly vracet na své základny. Předběžná výše 
škody byla stanovena na Kč 3 000 000,--, hodnota uchráněného majetku 
(technické přízemí s garáží a vozy) činí Kč 1 000 000,--. Příčina vzniku požáru 
je v šetření. 

14:59 Požár – V Puklicově ulici u domu s č. p. 913/63 v Českých Budějovicích 
zlikvidovali profesionálové z centrální stanice požár odpadu v plechovém 
kontejneru. Požárem nevznikla žádná škoda. Na místě byli přítomni pracovníci 
firmy ASA.  

21:20 Dopravní nehoda – Na žádost Policie ČR zajistila jednotka profesionálních 
hasičů z PS Suché Vrbné v Rožnově v Českých Budějovicích úklid vozovky 
po dopravní nehodě.  

K technickému zásahu – nouzovému otevření dveří byla do ulice Ant. Barcala č. p. 1470/61 
v Českých Budějovicích vyslána jednotka profesionálních hasičů  z centrální stanice (4:17 
hodin), další technické zásahy řešili hasiči v obci Nedabyle – vyproštění havarovaného jeřábu 
(18:05 hodin), v Hluboké nad Vltavou – odklizení spadlého stromu (21:26 hodin) a v Českých 
Budějovicích v Dlouhé ulici č. p. 778/12 – pomoc ZZS se snesením pacienta (21:36 hodin). 

Úterý 13. 10. 

8:57 Únik nebezpečných látek – Na parkovišti u Tesca v Českých Budějovicích 
vyčistili profesionálové z PS Suché Vrbné vozovku od cca 10 litrů uniklého 
motorového oleje.  

15:45 Dopravní nehoda – Do obce Chvalkov vyjela k nahlášené dopravní nehodě 
s vyproštěním jednotka profesionálních hasičů z PS Trhové Sviny. V místě 
nehody se nacházel havarovaný vůz Škoda Felicia, u kterého již zasahovala 
Zdravotnická záchranná služba a ošetřovala zraněnou spolujezdkyni. Řidič 
vozu byl také již mimo nebezpečí. Vzhledem k tomu, že havarovaný vůz byl 
mimo vozovku, nebránil provozu a že nedošlo k žádnému úniku provozních 
látek, vrátila se jednotka na základnu. 
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18:09 Dopravní nehoda – Následky další dopravní nehody odstranila na komunikaci 
mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou jednotka SDH obce Hluboká nad 
Vltavou. Hasiči zajistili úklid vozovky po nehodě jednoho osobního 
automobilu. 

18:12 Dopravní nehoda – Do obce Kosov byla k dopravní nehodě tří osobních 
automobilů vyslána jednotka profesionálů z CPS České Budějovice. Hasiči 
zajistili vozy proti požáru odpojením akumulátorů. Jiný zásah nebyl potřeba, 
jednalo se o nehodu bez zranění a bez úniku provozních látek - hasiči se vrátili 
na základnu.  

Hasiči územního odboru České Budějovice zaznamenali čtyři technické zásahy, a to v obci 
Kosov – odstranění nebezpečného hmyzu (9:30 hodin), v Šalmanovicích – likvidace 
nahnutého stromu (12:02 hodin) a dvojnásobné nouzové otevření dveří v Českých 
Budějovicích v Písecké ulici č. p. 1049/15 (17:00 hodin) a v ulici M. Chlajna č. p. 1291/19 
(20:59 hodin). 

Středa 15. 10. 

14:17 Dopravní nehoda - Devatenáct minut po 14. hodině vyjela jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice Týn nad Vltavou se dvěma záchrannými 
vozidly do obce Lhota pod Horami. Zde byla nahlášena dopravní nehoda 
jednoho osobního automobilu, jehož řidička nezvládla řízení vozu a skončila 
mimo vozovku těsně nad rybníkem. Vůz, u kterého hrozil sesun do vody, 
hasiči nejprve vytáhli do bezpečí a poté pomocí speciálního vyprošťovacího 
zařízení z něj vystřihli zraněnou řidičku. K nehodě byla povolána Letecká 
záchranná služba.  

18:08 Únik nebezpečných látek – Na žádost Policie ČR vyjela jednotka z PS Suché 
Vrbné k úklidu vozovky po dopravní nehodě, která se stala na Husově třídě 
v Českých Budějovicích.  

19:53 Požár – Pouze vyšetřovatele HZS si vyžádal ohlašovatel do hospody v obci 
Třebeč. Došlo zde k požáru, který byl uhašen před příjezdem jednotky. Na 
místo byla kromě vyšetřovatele vyslána ještě i osádka cisterny. Požár byl již 
opravdu uhašen, nikdo nebyl zraněn, škoda se vyšplhala na Kč 50 000,--, 
hodnota uchráněného majetku činí Kč 300 000,--. 

V průběhu středy evidují jednotky ÚO České Budějovice čtyři technické zásahy: České 
Budějovice – nouzové otevření dveří v Čechově ulici č. p. 565 (9:17 hodin) a v ulici U 
Hvízdala č. p. 1327/6 (10:05 hodin), dále pak odstranění spadlého stromu v Hrdějovicích 
(14:21 hodin) a převzetí nalezené lahvičky se rtutí v Trhových Svinech (16:28 hodin). 

Čtvrtek 16. 10. 

2:52 Požár – Požár velkého plechového kontejneru, který hořel ve Studentské ulici 
u menzy v Českých Budějovicích, likvidovala jednotka profesionálních hasičů 
z místní centrální stanice. Požár hasiči krátce po 3. hodině ranní dostali pod 
kontrolu, zcela uhašen byl v 3:30 hodin. Příčina vzniku požáru je zatím 
v šetření. 

5:31 Požár – Další ranní požár uhasila tatáž jednotka v Lesní ulici v Českých 
Budějovicích. Jednalo se o stavební buňku stojící v blízkosti čističky 
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odpadních vod. Hasiči svým zásahem požár uhasili v 6:08 hodin. Požár je také 
v šetření. 

12:19 Planý poplach – Elektrická požární signalizace chybně ohlásila požár 
v objektu firmy Robert Bosch, s. r. o. Jednalo se o planý poplach, jednotka 
byla odvolána již během cesty k zásahu. 

V Orlické ulici č. p. 349 v Týně nad Vltavou si připsali hasiči ÚO České Budějovice 
technický zásah – nouzové otevření dveří (8:56 hodin). 

Pátek 16. 10. 

11:46 Požár – V domě seniorů v Nerudově ulici č. p. 2568/2 v Českých 
Budějovicích byl ohlášen požár. Na místě profesionálové z centrální stanice 
zjistili, že jde o zahoření potravin na sporáku. Požár byl překvalifikován na 
planý poplach.  

Technický zásah – nouzové otevření bytu provedla tatáž jednotka v Puklicově ulici č. p. 
1040/30 v Českých Budějovicích (8:39 hodin). 

Sobota 17. 10. 

4:28 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě jednoho osobního 
auta zajistila na žádost Policie ČR na křižovatce ulic Jírovcova a Nádražní 
jednotka profesionálů z centrální stanice. 

17:17 Požár – Celkem čtyři cisterny jednotek profesionálů z CPS České Budějovice 
a jednotek SDH obce Borovany a Ledenice zasahovaly u požáru kotelny 
v domě č. p. 34 v ulici Hrad v Ledenicích. Požár hasiči rychle dostali pod 
kontrolu (17:34 hodin) a za další půl hodinu byl již zcela uhašen. Škoda 
způsobená požárem byla vyčíslena na Kč 510 000,--, hodnota uchráněného 
majetku činí Kč 1 000 000,--. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření.  

Dva technické zásahy evidují jednotky hasičů v Českých Budějovicích, a to v Třebízského 
ulici č. p. 981/11 – odstranění nebezpečného hmyzu (13:37 hodin) a v ulici V. Volfa č. p. 
1318/11 – spolupráce se ZZS při snesení pacienta (13:46 hodin). 

Neděle 18. 10. 

1:08 Dopravní nehoda – Osobní automobil značky Ford Escord havaroval u obce 
Chotýčany ve směru na Vitín. Hasiči z centrální stanice z vozu vyprošťovali 
jednu zraněnou osobu, kterou okamžitě předali do péče Zdravotnické 
záchranné služby. Zároveň zajistili vůz protipožárními opatřeními a místo 
nehody uklidili. 

12:29 Dopravní nehoda – Mezi obce Zvíkov a Hvozdec byla vyslána jednotka 
profesionálů z PS Suché Vrbné k úklidu vozovky po dopravní nehodě. Při 
nehodě došlo k úniku motorového oleje, vozidlo však pokračovalo dál a 
vytvořilo tak skvrnu o délce cca 1,5 km. Hasiči silnici vyčistili ve spolupráci 
s SÚS pomocí sorbentu.  

U dvou technických zásahů – nouzové otevření dveří zasahovala jednotka profesionálních 
hasičů z centrální stanice v Českých Budějovicích: v Jírovcově ulici č. p. 2118/87 (16:33 
hodin) a v ulici L. M. Pařízka č. p. 494/10 (18:19 hodin). 
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Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 12. 10. 

V Jabloňové ulici č. p. 388 v obci Větřní (8:35 hodin) a v Příkré ulici č. p. 183 v Českém 
Krumlově (12:01 hodin) evidují hasiči z CPS Český Krumlov dva technické zásahy – 
nouzové otevření dveří, resp. pomoc ZZS při snesení pacienta. 

Úterý 13. 10. 

12:11 Požár – K původně ohlášenému požáru na půdě domu č. p. 4 ve Frymburku 
byly operačními důstojníky vyslány cisterny z PS Frymburk a z jednotky SDH 
obce Černá v Pošumaví. Na místě hasiči průzkumem zjistili, že na půdě domu 
nehoří, došlo k pouhému zakouření po letování při montáži topení, které bylo 
uhašeno ještě před příjezdem jednotky. Hasiči nezasahovali. Škoda i uchráněné 
hodnoty jsou nulové. 

Středa 15. 10. 

13:45 Dopravní nehoda – Vyčištění vozovky od cca 10 metrů dlouhé skvrny, která 
vznikla po dopravní nehodě vozů Fiat Ducato a Citroen, zajistila u obce Mříč 
jednotka profesionálních hasičů z PS Křemže. U nehody byla přítomna Policie 
ČR.  

V Křížové ulici č. p. 83 v Českém Krumlově zasahovala jednotka z místní požární stanice u 
technického zásahu – monitoring a odstranění závady na elektrickém kotli (23:34 hodin). 

Čtvrtek 15. 10. 

18:49 Planý poplach – Na základě hlášení požáru daného elektrickou požární 
signalizací vyjela jednotka SDH obce Přízeř do objektu státního hradu 
Rožmberk. Hasiči po provedeném průzkumu požár nepotvrdili. 

Dalšími událostmi na Českokrumlovsku byly dva technické zásahy: Farské náměstí č. p. 81 
v Kaplici (14:40 hodin) a K Učilišti č. p. 238 ve Větřní (18:43 hodin). V obou případech se 
jednalo o nouzové otevření dveří.  

Pátek 16. 10. 

10:53 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z PS Kaplice byla ve své 
obci vyslána k dopravní nehodě. Na místě však nemusela zasahovat. 

18:08 Požár – Škoda ve výši Kč 500,--  byla vyčíslena po požáru cca 50 kg briket 
uložených ve sklepě rodinného domu v Netřebicích č. p. 126. K zásahu vyjely 
cisterny ze stanic Kaplice, Český Krumlov a vozy jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Netřebice a Velešín. Požár byl však uhašen ještě 
před příjezdem hasičů. Uchráněné hodnoty činí Kč 3 000,--, příčina vzniku 
požáru je v šetření.  

Sobota 17. 10. 

8:01 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila na žádost 
Policie ČR jednotka profesionálních hasičů z cenárlní stanice v Českém 
Krumlově na Špičáku.  
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14:12 Únik nebezpečných látek – Přibližně 15 metrů dlouhou olejovou skvrnu 
vyčistili z vozovky v obci Křenov ve směru na Chvalšiny profesionálové 
z CPS Český Krumlov.  

16:38 Planý poplach – K ohlášenému požáru vyjela do obce Dolní Třebonín 
jednotka hasičů z centrální stanice Český Krumlov. Na místě hasiči zjistili, že 
jde o pálení u domu.  

Neděle 18. 10. 

3:01 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná služba ohlásila na operační 
středisko dopravní nehodu se zraněním u obce Žaltice. V okamžiku příjezdu 
profesionálních hasičů z CPS Český Krumlov byla zraněná osoba již v ošetření 
záchranářů ZZS. Hasiči u vozu odpojili akumulátor a uvolnili komunikaci.  

12:04 Dopravní nehoda – Úklid vozovky od uniklého převodovkového oleje 
zajistila na autobusové zastávce na Horní Bráně v Českém Krumlově za žádost 
Policie ČR jednotka profesionálních hasičů z místní požární stanice.  

15:53 Požár – K požáru komínového tělesa vyjeli o obce Kuří č. p. 31 profesionální 
hasiči z PS Kaplice. Na místě bylo zjištěno, že komín z větší části již vyhořel. 
Hasiči za přítomnosti majitele domu odvětrali půdní prostor, částečně rozebrali 
střešní krytinu a strhli její spálenou vrstvu. Požárem nevznikla žádná škoda, 
uchráněné hodnoty jsou také nulové.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 
Pondělí 12. 10. Bez událostí 

Úterý 13. 10. 

12:14 Požár – U hotelu Bohemia v obci Lomnice nad Lužnicí hořela dřevěná bouda 
na odpad. K zásahu operační středisko vyslalo osádku jedné cisterny ze stanice 
Třeboň a svolalo k zásahu jednotku dobrovolných hasičů obce Lomnice nad 
Lužnicí. Hasiči požár rychle dostali pod kontrolu (12:32 hodin), v 12:49 hodin 
již velitel zásahu ohlásil likvidaci požáru. Podle podrobných informací z místa 
zásahu požár zničil nejen dřevěný přístřešek s hotelovým odpadem, ale také 
uložené nářadí, dále bylo poškozeno zastřešení vedle stojícího krytého bazénu, 
popraskaly okenní tabulky. V bezprostřední blízkosti dřevěné boudy stál další 
přístřešek, který patřil k sousednímu pekařství. Požár se větrem přenesl i na 
tento přístřešek a také na pod ním stojící osobní automobil značky Citroen. 
Škoda byla vyčíslena na Kč 850 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 
8 500 000,--. Příčina vzniku požáru je stále v šetření. 

Opět v Lomnici nad Lužnicí zasahoval jednotka z PS Třeboň. Tentokráte se jednalo o 
technický zásah, při kterém hasiči odstranili z vozovky spadlý strom (17:52 hodin). 

Středa 14. 10. 

6:43 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě vozů Nissan Primera 
a Fiat Ducato zajistili v obci Suchdol nad Lužnicí na žádost Policie ČR 
dobrovolní hasiči z místní jednotky.  
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8:50 Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda byla ohlášena za osadou Holičky 
ve směru na Majdalenu. Hasiči z PS Třeboň  na místě našli havarovaný 
dodávkový automobil Fiat Ducato, jehož řidič dostal na zasněžené silnici 
smyk, narazil do stromu a skončil v příkopě. V okamžiku příjezdu hasičů byl 
řidič již v péči Zdravotnické záchranné služby. Po vyšetření nehody Policií ČR 
jednotka HZS uklidila vozovku od nánosu zeminy a vrátila se zpět na 
základnu.  

17:34 Požár – Škoda ve výši Kč 30 000,-- byla vyčíslena po požáru osobního 
automobilu Citroen Berlingo, ke kterému došlo v důsledku závady na 
palivovém systému na komunikaci mezi obcemi Jarošov nad Nežárkou a 
Bednárec. Požár zasáhnul motorový prostor vozu a dále se rozšířil na palubní 
desku a prostor řidiče. Posádka vozu se pokoušela oheň uhasit pomocí 
práškového hasícího přístroje, likvidaci provedli hasiči z CPS Jindřichův 
Hradec v 17:47 hodin vysokotlakým proudem. Po naložení nepojízdného auta 
na vůz odtahové služby, hasiči místo zásahu uklidili a vrátili se na základnu. 
Hodnota uchráněného majetku činí Kč 20 000,--. 

21:11 Požár – Za obcí Horní Pěna ve směru na Novou Bystřici u chat u lesa hořel 
pojízdný včelín. K požáru byla vyslána jednotka profesionálů z centrální 
stanice, která hořící včelín o rozměrech 2,5 x 5 metrů uhasila. I přes rychlou 
lokalizaci požáru v 21:34 hodin se nepodařilo jej uchránit. Škoda je Kč 
20 000,--, uchráněné hodnoty nulové. Příčina vzniku požáru je předmětem 
šetření. 

Čtvrtek 15. 10. 

8:02 Dopravní nehoda – Přibližně jeden kilometr před obcí Dačice ve směru od 
Jemnice se srazily čtyři osobní vozy. K nehodě okamžitě vyjela jednotka 
profesionálních hasič z PS Dačice, která zjistila, že při nehodě utrpěla zranění 
jedna osoba. Hasiči ji z havarovaného vozu nemuseli vyprošťovat, pouze 
pomohli záchranářům ZZS s jejím naložením do sanitky. Jednotka poté 
zajistila úklid místa nehody.  

9:12 Dopravní nehoda – Původně s nutností vyproštění zraněných osob byla 
nahlášena nehoda dvou aut u obce Velký Pěčín. K zásahu vyjela jednotka 
hasičů z PS Dačice, která u dané obce našla pouze nehodu osobního a 
dodávkového automobilu bez zranění. Společně s osádkou sanitního vozu ZZS 
projela jednotka okolí obce, ale jinou nehodu nenalezly.  

Dále si hasiči na Jindřichohradecku připsali dva technické zásahy – nouzové otevření 
uzavřených prostor: Větrná č. p. 49 v Jindřichově Hradci na žádost Policie ČR (12:13 hodin) a 
pečovatelský dům na nám. 5. května v Lomnici nad Lužnicí (20:32 hodin). 

Pátek 16. 10. Bez  událostí 

Sobota 17. 10. 

16:24 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z PS Třeboň a jednotka 
SDH obce Lomnice nad Lužnicí byly Krajským operačním střediskem HZS 
vyslány k dopravní nehodě ohlášené v Zámecké ulici u Farské louky 
v Lomnici nad Lužnicí. Zde řidič vozu Škoda Octavia nezvládnul řízení a 
narazil s vozem do stromu. V důsledku silného nárazu byl řidič vozu smrtelně 
zraněn, jeho dvě spolucestující osoby utrpěly těžká zranění. V okamžiku 
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příjezdu hasičů byly zraněné osoby z vozu venku, žádná z nich nebyla ve voze 
zaklíněná, byly v péči ZZS. Byly transportovány sanitkou a vrtulníkem do 
nemocnice. Krátce po 17. hodině bylo místo nehody předáno veliteli 
dobrovolné jednotky, hasiči zajistili osvětlení zásahu pro vyšetřovatele Policie 
ČR. Po skončení vyšetřování nehody hasiči vytáhli z vozu zemřelou osobu a 
předali pohřební službě. Dále pak spolupracovali s naložením auta na vůz 
odtahové služby a zajistili úklid komunikace.  

Neděle 18. 10. 

9:23 Dopravní nehoda – Na železničním přejezdu mezi obcemi Třeboň a Lomnice 
nad Lužnicí narazil řidič osobního vozu do závor. Nehoda se obešla bez 
zranění, následky odstranila jednotka profesionálů HZSP SŽDC společně 
s jednotkou z PS Třeboň.  

K technickému zásahu vyjela ve své obci do Göthovy ulice do restaurace Pod věží jednotka 
profesionálů z PS Dačice. Na místě však nebylo již třeba zásahu (23:17 hodin). 

 

 

Územní odbor Písek 
Pondělí 12. 10. Bez událostí 

Úterý 13. 10. Bez událostí 

Středa 14. 10. Bez událostí 

Čtvrtek 15. 10. 

8:04 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila za Protivínem 
ve směru na Písek u obce Myšenec jednotka profesionálů z CPS Písek. Jednalo 
se o nehodu osobního vozu Opel Corsa, který narazil do ochranného zábradlí 
přes řeku Blanici. Při nehodě utrpěla zranění jedna žena.  

Pátek 16. 10. 

0:39 Požár – Osádky dvou cisteren z centrální stanice Písek zasahovaly u požár 
chaty v chatové oblasti ve Vrcovicích. Po provedeném průzkumu hasiči zjistili, 
že v důsledku neodborné instalace kouřovodu v průchodu dřevenou stěnou 
došlo mezi stěnami u kouřovodu k požáru. Hasiči požár lokalizovali v 1:19 
hodin, o další čtvrthodinu později byl požár zcela zlikvidován. Škoda vzniklá 
požárem činí Kč 10 000,--, uchráněné hodnoty jsou pak Kč 300 000,--. Nikdo 
nebyl zraněn, u zásahu byla přítomna Policie ČR.  

Sobota 17. 10. 

Na žádost ZZS provedla jednotka z centrální stanice technický zásah – měření koncentrace 
CO2 v prostoru baru Nevada v Kocínově ulici v Písku. Hasiči nenaměřili žádné nebezpečné 
hodnoty (9:19 hodin). 

Neděle 18. 10. 

18:01 Únik nebezpečných látek – Jednotka profesionálů z centrální stanice Písek 
vyčistila v obci Dobešice vozovku od oleje.  
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19:11 Únik nebezpečných látek – Benzín uniklý z osobního automobilu vyčistila 
z vozovky v Třebízského ulici v Písku jednotka profesionálních hasičů 
z centrální stanice. 

 

   

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 12. 10. 

14:28 Planý poplach – K ohlášenému požáru vyjela do obce Žárovná jednotka 
profesionálních hasičů z PS Vimperk. Jednalo se o pálení.  

15:16 Planý poplach – Další zbytečný výjezd si připsali hasiči z centrální stanice, 
když byli vysláni do Italské ulice v Prachaticích. Tam byl u domu č. p. 773 
ohlášen požár v panelovém domě. Jednalo se však o připálené jídlo v jednom 
z bytů.  

V ulici V Třešňovce č. p. 498 v Prachaticích zaznamenala jednotka z centrální stanice 
technický zásah – nouzové otevření dveří (18:19 hodin). 

Úterý 13. 10. 

16:11 Dopravní nehoda – Na základě žádosti Policie ČR přijela jednotka 
profesionálních hasičů z CPS Prachatice k dopravní nehodě, při které se na 
komunikaci mezi obcemi Husinec a Vimperk u odbočky na Chlumany střetla 
dodávka Fiat Ducato s osobním vozem Peugeot 206. Hasiči u osobního auta 
odpojili akumulátor, zasypali uniklé provozní látky sorbentem a pomohli 
s naložením auta na vůz odtahové služby.  

Středa 14. 10. 

Technický zásah, při kterém byl z vozovky u obce Leptač odstraněn spadlý strom, provedli 
profesionální hasiči z centrální stanice Prachatice (21:26 hodin). 

Čtvrtek 15. 10. 

Technický zásah provedla v Husově ulici v Husinci jednotka profesionálních hasičů z CPS 
Prachatice. Jednalo se o odstranění nalomených větví nad chodníkem (8:33 hodin). 

Pátek 16. 10. 

21:32 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění vyvázla z nehody řidička vozu 
Peugeot, která zajela u obce Zahrádky do příkopu. Hasiči z PS Vimperk ji sice 
museli ze zničeného vozu vyprošťovat, ale nemusela být žádným způsobem 
ošetřována. Po vytažení vozu zpět na silnici se jednotka vrátila zpět na 
základnu. U nehody byla přítomna Policie ČR. 

Sobota 17. 10. 

7:35 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z CPS Prachatice 
zasahovala na silnici č. 14128/3 km u své obce ve směru na Zdenice u 
dopravní nehody osobního vozu Fiat Uno. Nehoda byla bez zranění, hasiči 
vytáhli havarovaný vůz na vozovku a majitelka s ním odjela.  

Technický zásah – nouzové otevření dveří provedla v obci Javorník č. p. 25 jednotka 
profesionálních hasičů z PS Vimperk (17:16 hodin). 
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Neděle 18. 10. 

8:59 Dopravní nehoda – Na žádost Policie ČR vyjela jendotk az CPS Prachatice do 
obce Leptač, kde ve směru na Rohanov havaroval osobní automobil Mazda. 
Hasiči vyčistili vozovku od uniklého oleje.  

19:15 Požár – Zatím z neznámé příčiny došlo ve Vimperku v Smetanově ulici na 
autobusové zastávce k požáru osobního automobilu značky Škoda Felicia. 
Profesionálové z místní požární stanice požár již v 19:22 hodin lokalizovali a 
krátce poté i zcela uhasili. Výše škody je také zatím předmětem šetření. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 12. 10. 

7:45 Dopravní nehoda – Na silnici mezi obcemi Lnáře a Tchořovice havaroval na 
silnici č. 20 osobní automobil Renault Megane, který po smyku na mokré 
vozovce narazil do stromu. Při nehodě utrpěla zranění řidička vozu, byla však 
mimo havarovaný vůz – nebylo třeba provést vyproštění. U nehody zasahovala 
jednotka profesionálních hasičů z PS Blatná, jež spolupracovala z Policií ČR a 
ZZS, zajistila vůz proti požáru a úniku provozních látek a zajistila závěrečný 
úklid místa nehody.  

Technický zásah – nouzové otevření dveří provedla za asistence Policie ČR v Bavorově ulici 
č. p. 999 ve Strakonicích jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice (7:32 hodin). 

Úterý 13. 10. 

7:47 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů  ze stanice Blatná 
zasahovala u dopravní nehody, při které se na silnici č. 20 mezi obcemi Blatná 
a Tchořovice střetly dva osobní automobily značek Peugeot 106 a VW Passat. 
Hasiči po příjezdu na místo události odpojili u vozů akumulátory a zasypali 
uniklé provozní kapaliny sorbentem. Na místě nebyla přítomna Zdravotnická 
záchranná služba, ale po zhoršení zdravotního stavu řidičky Peugeotu byla 
povolána a záchranáři ženu odvezli k do nemocnice. Po vyšetření nehody 
Policií ČR vytáhla jednotka pomocí navijáku VW z příkopu, Peugeot naložila 
na vůz odtahové služby a vozovku douklidila.  

16:12 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění vyvázli účastníci nehody dvou 
osobních automobilů VW Passat a Seat Alhambra. Nehoda se stala na silnici č. 
141 u Vodňan ve směru na Čičenice. U nehody zasahovala jednotka hasičů 
z PS Vodňany, která za asistence Policie ČR provedla nezbytná opatření proti 
vzniku požáru a úniku provozních látek.  

Středa 14. 10. 

Technický zásah zaznamenali ve Vodňanech ve Smetanově ulici č. p. 871 profesionální 
hasiči z místní požární stanice (6:40 hodin). 

Čtvrtek 15. 10. 
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Profesionální hasiči z PS Vodňany provedli ve své obci technický zásah – nouzové otevření 
dveří v Palackého ulici č. p. 1232 (10:30 hodin). Tentýž zásah pak měla i jednotka z centrální 
stanici na Velkém náměstí č. p. 8 ve Strakonicích (14:59 hodin). 

Pátek 16. 10. 

16:41 Dopravní nehoda – Tři osobní automobily se střetly na komunikaci č. 20/138 
km v Plzeňské ulici v Blatné. Při nehodě utrpěla zranění jedna osoba. Hasiči 
z místní požární stanice odstranili z vozovky provozní náplně a po došetření 
nehody Policií ČR odtáhli dvě nejvíce poškozená auta na blízké odstavné 
parkoviště. Poté se vrátili zpět na základnu. 

21:14 Požár – Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku požáru prodejního stánku 
s pečivem ve Strakonicích v ulici Na Ohradě. Požár likvidovala osádka 
cisterny z centrální stanice, která požár v 21:25 hodin lokalizovala a o cca půl 
hodinu později zcela uhasila. Pomocí přetlakového ventilátoru bylo provedeno 
odvětrání a po příjezdu uživatele stánku hasiči pomohli s jeho zabezpečením. 
Vzniká škoda činí Kč 15 000,--, uchráněné hodnoty jsou Kč 100 000,--. 
K požáru se dostavila také Policie ČR.  

Technický zásah provedla na železniční trati u obce Strpí jednotka HZSP SŽDC ve 
spolupráci s profesionály z PS Vodňany – likvidace žhnutí v motorovém prostoru lokomotivy 
(23:55 hodin). 

Sobota 17. 10. 

11:22 Únik nebezpečných látek – Olejové skvrny v délce cca 400 metrů odstranila 
z vozovky u obce Štěkeň jednotka profesionálů z CPS Strakonice. Olej unikl 
z neznámého projíždějícího vozidla.  

17:10 Dopravní nehoda – Následky nehody dvou osobních automobilů Opel Corsa a 
Renault Laguna odstranila u obce Strunkovice nad Volyňkou jednotka hasičů 
z CPS Strakonice. Po střetu zůstalo jedno z vozů na silnici, druhé sjelo do 
příkopu. Z obou vozu unikaly provozní látky. Hasiči u vozů odpojili 
akumulátory, zabránili dalšímu úniku provozních látek a do příjezdu Policie 
ČR řídili dopravu. K nehodě dorazila také ZZS, která převzala do své péče 
lehce zraněné osoby. Po naložení aut na vůz odtahové služby a vyčištění 
vozovky od uniklých provozních látek se hasiči vrátili zpět na základnu.  

Neděle 18. 10. 

10:34 Dopravní nehoda – Již po zadokumentování nehody Policií ČR a příjezdu 
odtahové služby dorazila k obci Nihošovice k dopravní nehodě osobního 
automobilu Škoda Fabia jednotka profesionálů z CPS Strakonice. Hasiči 
pomocí automobilového jeřábu vyzdvihli havarovaný vůz z příkopu zpět na 
silnici a naložili jej na vůz odtahové služby. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.  

18:18 Dopravní nehoda – Zcela bez zranění se obešel střet dvou osobních 
automobilů Ford Focus a Subaru Foerster, které havarovaly v Komenského 
ulici ve Strakonicích. Po zadokumentování nehody Policií ČR hasiči 
z centrální stanice následky nehody odstranili. 

19:54 Požár – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Čepřovice zasahovala ve 
své obci u požáru odpadu v kontejneru. Požár byl za necelou půlhodinu zcela 
zlikvidován, škoda i uchráněné hodnoty jsou nulové.  
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Územní odbor Tábor 

Pondělí 12. 10. 

V Minské ulici č. p. 2784 v Táboře evidují profesionálové z centrální stanice technický zásah 
– nouzové otevření dveří (12:30 hodin). 

Úterý 13. 10. 

Jednotka profesionálních hasičů z PS Soběslav si připsala v obci Komárov technický zásah – 
odstranění větví spadlých na telefonní vedení (16:11 hodin). 

Středa 14. 10. 

18:51 Požár – Nedbalostní jednání – vysypání žhavého popele bylo příčinou požáru 
dřevěného přístřešku na dříví v Jungmanově ulici u domu č. p. 515/4 
v Sezimově Ústí. Požár na ploše cca 5 x 4 metry hasiči již v 19:00 hodin 
lokalizovali, likvidace nastala pět minut před půl osmou. Po uhašení hasiči 
provedli průzkum vedle stojící garáže, vše bylo již z hlediska požární 
bezpečnosti v pořádku. Škoda vzniklá požárem je nulová, uchráněné hodnoty 
činí Kč 150 000,--. U požár zasahovala jednotka profesionálních hasičů z CPS 
Tábor a jednotka SDH obce Sezimovo Ústí. 

Opět v Sezimově Ústí tentokráte v Lipové ulici č. p. 494/12 provedli hasiči technický zásah – 
nouzové otevření bytu (16:01 hodin). 

Čtvrtek 15. 10. 

Na Sídlišti Míru č. p. 500/III v Soběslavi zasahovala jednotka profesionálních hasičů z místní 
požární stanice u technického zásahu – spolupráce se ZZS při snesení pacienta (10:06 
hodin). 

Pátek 16. 10. 

Pouze technické zásahy řešili v průběhu pátečního dne hasiči na Táborsku. Zasahovali 
v Bechyni ve spolupráci s odborem životního prostředí KÚ při instalaci čapího hnízda na 
komín (9:45 hodin), dále u pročištění ucpané kanalizace v Mladé Vožici (11:46 hodin) a u 
nouzového otevření dveří ve Varšavské ulici č. p. 2742/6 v Táboře (16:45 hodin). 

Sobota 17. 10. 

4:57 Požár –Krátce před pátou hodinou ranní volala na tísňovou linku 112 
oznamovatelka vidící na dálku z Plané nad Lužnicí kuř a plameny. K zásahu 
operační středisko vyslalo cisterny profesionálních hasičů z centrální stanice 
Tábor a sirénami svolalo jednotky SDH obcí Planá nad Lužnicí a Tábor. 
Během cesty k zásahu byla lokalizace požáru upřesňována, jednalo o obec 
Lhota Samoty, ve které hořela truhlářská dílna. Objekt o rozloze 20 x 50 metrů 
hořel ze dvou třetin plamenem. Hasiči okamžitě rozvinuly několik vodních 
proudů a započali s hasebními pracemi. Dodávka vody byla na požářiště 
zajišťována na vzdálenost cca 60 metrů z požární nádrže pomocí dvou 
plovoucích čerpadel. Pět minut před šestou hodinou měli hasiči požár pod 
kontrolou. Mohli tak započít s rozebíráním konstrukcí a s dohašováním všech 
ohnisek. Likvidační práce byly okolo 14. hodiny přerušeny, požářiště bylo 
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předáno majiteli a jednotky se dočasně vrátily na své základny. Po 17. hodině 
vyjeli k závěrečnému průzkumu požářiště hasiči z CPS Tábor a z jednotky 
SDHO Tábor a provedli dohašení některých skrytých ohnisek. Úplná likvidace 
požáru nastala dle hlášení velitele zásahu v 17:52 hodin. Požárem způsobená 
škoda činí Kč 2 500 000,--, uchráněné hodnoty (především na strojním zařízení 
a objektu) byly vyčísleny také na Kč 2 500 000,--. Příčina vzniku požáru je 
předmětem šetření.  

8:36 Únik nebezpečných látek – Vyčištění vozovky od uniklého benzínu zajistila 
v obci Chýnov jednotka profesionálních hasičů z CPS Tábor. K úniku došlo po 
krádeži benzínu z osobního automobilu. 

Neděle 18. 10. 

Na žádost starosty obce provedla jednotka SDHO Chýnov ve své obci technický zásah – 
mytí komunikace (12:42 hodin). Další technický zásah – nouzové otevření dveří si připsali 
hasiči z CPS Tábor v Purkyňově ulici v Penny Marketu v Táboře (15:20 hodin). 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                     
 


