
 

1 

 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor 

Jihočeského  kraje 
                                

                Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Přehled o událostech 

     na území HZS Jihočeského kraje 
 

  
za období od 27. 9. 2010 do 3. 10. 2010 

 
  
 

 

 

                              

  

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

                                           zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů   
                              tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje 

 



 

2 

 

 

 

Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje 

od 27. 9.  do 3. 10. 2010 

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice 

Pondělí 27. září 

4:55 Planý poplach – Na Lidickou třídu k domu č. p. 135/7 v Českých Budějovicích 

vyjela profesionální jednotka z centrální stanice k nouzovému otevření bytu. Hasiči 

nezasahovali, událost si převzala Policie ČR. 

10:48 Technický zásah – Nouzové otevření dveří tatáţ jednotka provedla v Puklicově 

ulici č. p. 1035/29 v Českých Budějovicích.  

11:05 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zasahovala v Hluboké nad 

Vltavou, kde čerpala vodu ze základů domu. 

15:35 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR přeštípli hasiči z centrální stanice zámek u 

budovy v Plavské ulici v Českých Budějovicích. 

17:09 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu evidují profesionálové 

z centrální stanice v Pekárenské ulici č. p. 1166/30 v Českých Budějovicích.  

17:52 Technický zásah – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala na sídlišti Máj v ulici J. 

Bendy č. p. 1348/7 také v Českých Budějovicích. 

19:32 Planý poplach – K poţáru budovy ohlášenému elektrickou poţární signalizací 

vyjela do Pekárenské ulice č. p. 510/77 v Českých Budějovicích do firmy Willy Betz 

Logistik, s. r. o. profesionální jednotka z centrální stanice. Jiţ během jízdy k zásahu 

bylo prověřeno, ţe se jedná o planý poplach. Jednotka byla vrácena na základnu. 

Úterý 28. září 

17:36 Požár – Škoda ve výši Kč 15 000,-- byla stanovena po poţáru terária ve sklepě 

domu č. p. 284 v Okruţní ulici v Hrdějovicích. Poţár lokalizoval majitel zahradní 

hadicí. Úplné dohašení provedli profesionálové z centrální stanice České Budějovice 

v 17:56 hodin. Na místě zásahu byla přítomna také jednotka SDH obce Hrdějovice a 

Policie ČR. Po odvětrání sklepa se hasiči vrátili zpět na základny. Hodnota 

uchráněného majetku je Kč 1 500 000,--, příčinou vzniku poţáru byl zkrat 

v elektroinstalaci. 

17:54 Technický zásah – V ulici Emy Destinové č. p. 1023/44 v Českých Budějovicích 

evidují hasiči z centrální stanice nouzové otevření dveří bytu. 

Středa 29. září  

0:13 Dopravní nehoda – U obce Jivno zasahovali profesionální hasiči ze stanice České 

Budějovice u dopravní nehody. Havaroval zde osobní automobil značky Škoda 

Favorit, jehoţ řidič byl v péči ZZS ještě před příjezdem jednotky HZS. Hasiči u 

vozu odpojili akumulátor a po úklidu místa nehody se vrátili na základnu. 

6:17 Technický zásah – Uzavření hlavního přívodu vody provedli v domě č. p. 1434/78 

v ulici M. Horákové v Českých Budějovicích profesionální hasiči z centrální stanice. 

Voda vytékala z jednoho z bytů a protékala domem. 
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7:33 Požár - Krátce po půl osmé ranní byl na Krajské operační a informační středisko 

HZS Jihočeského kraje ohlášen poţár vagónu v ţelezniční stanici Dívčice. U poţáru 

jako první zasahovali profesionální hasiči HZSP SŢDC, dále operační středisko 

k zásahu vyslalo také osádky dvou cisteren ze stanice České Budějovice a svolalo 

dobrovolné jednotky obcí Zliv a Hluboká nad Vltavou. Jednalo se o poţár 

posledního vagónu rychlíku jedoucího do Prahy. Z vlaku byly evakuovány přibliţně 

dvě desítky cestujících, nemáme hlášená ţádná zranění. Poţár zasáhnul vagón 

v celém rozsahu. Zasahující hasiči vagón nejprve od soupravy odpojili a okamţitě 

započali s hasebními pracemi. Celý vagón byl prolit vodou. Okolo 9. hodiny byl 

poţár zcela zlikvidován. Předpokládá se uzavření ţelezniční trati na minimálně dvě 

hodiny. Výše škody způsobené poţárem a příčina vzniku poţáru je předmětem 

šetření. Dosud nebyly stanoveny ani ţádné vyšetřovací verze. 

11:30 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřeli hasiči dveře bytu v Českých 

Budějovicích v ulici U Trojice č. p. 639/32.  

11:41 Technický zásah – K dalšímu otevření dveří vyjela tatáţ jednotka do Dlouhé ulice 

č. p. 1041/25 v Českých Budějovicích, kde však nezasahovala, byly přineseny 

náhradní klíče. 

11:41 Technický zásah – Nouzové otevření zabouchnutých dveří, za kterými byl zapnut 

spotřebič, provedli hasiči z centrální stanice v Čéčově ulici č. p. 688/13 také 

v Českých Budějovicicích.  

12:38 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu a 

traktoru zajistila v Litvínovicích profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

21:02 Požár – Zatím z neznámé příčiny došlo krátce po 21. hodině k poţáru v obci 

Popovice, kde hořela stodola o půdorysu cca 30 x 10 metrů a traktor zaparkovaný 

uvnitř. K zásahu vyslalo Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského 

kraje profesionální jednotku ze stanice Týn nad Vltavou a svolalo dobrovolné 

jednotky obcí Dolní Bukovsko a Neplachov. Kdyţ na místě zasahovaly osádky osmi 

cisteren, automobilového řebříku a dopravního automobilu, nahlásil velitel zásahu, 

ţe síly a prostředky jsou postačující k zvládnutí události. Hasičům se podařilo poţár, 

který zasáhnul především krov a střechu, dostat pod kontrolu krátce před 23. 

hodinou. Úplná likvidace poţáru nastala sedm minut po 4. hodině ranní. Poţár 

poškodil i další zemědělské stroje, proto se výše škody vyšplhala na Kč 900 000,--.  

Čtvrtek 30. září 

19:09 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice dveře 

bytu v Nerudově ulici č. p. 2167/22 v Českých Budějovicích. 

Pátek 1. října  

7:28 Požár – Bez dalšího šetření je uzavřen poţár odpadků v malém plastovém koši, 

který během několika minut uhasili vysokotlakým proudem profesionálové 

z centrální stanice na Senováţném náměstí v Českých Budějovicích.  

7:37 Technický zásah – Kácení stromů okolo ţelezniční trati zajišťuje v Týně nad 

Vltavou profesionální jednotka HZSP SŢDC. 

10:27 Technický zásah – K vysvobození dvou osob, jeţ zůstaly zaseknuté ve výtahu 

v domě s pečovatelskou sluţbou č. p. 1055 na Nábřeţí Svatopluka Čecha 
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v Trhových Svinech, vyjela profesionální jednotka z místní poţární stanice. Lidé 

však byli vyproštěny bez zásahu jednotky HZS. 

Sobota 2. října  

3:43 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálů ze stanice Suché Vrbné eviduje na 

Husově třídě v Českých Budějovicích úklid vozovky po dopravní nehodě.  

9:16 Požár – Škoda ve výši Kč 100 000,-- a uchráněné hodnoty Kč 1 500 000,-- byly 

vyčísleny po poţáru v rodinném domě č. p. 7 v Opatovicích. K zásahu vyjeli 

profesionální hasiči z centrální stanice České Budějovice a jednotka SDH obce 

Hrdějovice. Poţár zasáhnul místnost, ve které byl umístěn kotel na tuhá paliva, dále 

pak řada skříní a dalšího materiálu. Hasiči poţár v 9:29 lokalizovali a přibliţně za 

další půl hodinu zcela zlikvidovali pomocí vysokotlakého proudu. Po odvětrání 

celého prostoru se zasahující jednotky vrátily zpět na základnu. Celý zásah byl 

veden v dýchací technice. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost majitele při 

pouţívání kotle.  

15:17 Požár – V ulici A. Barcala v Českých Budějovicích likvidovali místní 

profesionálové poţár odpadu v kontejneru. Poţár, který hasiči uhasili během 

několika minut, nezpůsobil ţádnou škodu. 

18:34 Dopravní nehoda – Za Starými Hodějovicemi ve směru na Vidov vyčistila jednotka 

ze stanice Suché Vrbné vozovku od oleje uniklého z automobilu po dopravní 

nehodě.  

Neděle 3. října 

11:24 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými byl zapnutý spotřebič, otevřeli 

v Masarykově ulici č. p. 51 v Hluboké nad Vltavou profesionální hasiči z centrální 

stanice České Budějovice. 

12:55 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu si tatáţ jednotka připsala 

v domě s pečovatelskou sluţbou na Husově třídě č. p. 1651/125 v Českých 

Budějovicích. Na místě hasiči spolupracovali se ZZS. 

15:44 Technický zásah – Mezi obcemi Stráţkovice a Nová Ves odklidili hasiči z centrální 

stanice z vozovky spadlý strom.  

17:21 Technický zásah – Ke garáţím v Bachmačské ulici v Českých Budějovicích vyjela 

k zajištění neznámé látky osádka technického chemického automobilu z centrální 

stanice. Hasiči na místě zjistili, ţe se jedná o kanystr s vyjetým olejem. Jednotka jej 

naloţila a odvezla do skladu nebezpečných látek na stanici v Českých Budějovicích. 

U zásahu byla přítomna Městská policie České Budějovice.  

18:18 Technický zásah – K ohlášenému úniku plynu byla vyslána do Tikalové ulice 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice. Průzkumem 

hasiči zjistili, ţe při montáţi plynového kotle došlo k navrtání plynové trubky. 

Jednotka proto uzavřela přívod do domu a zajistila odvětrání kotelny.  

20:24 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace chybně ohlásila poţár v objektu 

ţelezničního nádraţí v Českých Budějovicích. Profesionálové z jednotky HZSP 

SŢDC průzkumem zjistili, ţe se o poţár nejedná. 
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Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 27. září 

8:22 Dopravní nehoda – Následky dopravní nehody dodávky a osobního automobilu, 

které se střetly mezi obcemi Kaplice a Hubenov, odstranili profesionální hasiči ze 

stanice Kaplice. Jednotka vyčistila vozovku od uniklých provozních látek a vozy 

odtlačila mimo komunikaci. Zásah byl ukončen v 8:58 hodin. 

Úterý 28. září 

1:01 Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen poţár odpadu v plechovém 

kontejneru, který hořel v Horské ulici v Kaplici. Likvidaci poţáru provedli během 

několika minut místní profesionální hasiči. 

11:04 Planý poplach – K ohlášenému poţáru domu č. p. 132 v obci Benešov nad Černou 

vyslalo operační středisko jednotku profesionálních hasičů ze stanice Kaplice a 

zároveň svolalo místní dobrovolné hasiče. Po příjezdu jednotek na místo bylo 

průzkumem zjištěno, ţe se jedná o planý poplach – zakouřený prostor kotelny. 

14:26 Technický zásah – Nouzové otevření zabouchnutých dveří zajistila na sídlišti 

Plešivec č. p. 388 v Českém Krumlově profesionální jednotka z centrální stanice.  

18:21 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Kaplice vyjela k obci Pořešín, 

kde ve směru na Pořešínec havaroval osobní automobil značky BMW. Zraněného 

řidiče ošetřovala v době příjezdu hasičů jiţ ZZS, vůz byl po kola potopený 

v blízkém rybníku. Jednotka auto zajistila pomocí navijáku, aby nedošlo k sjetí do 

vody a po vyšetření nehody Policií ČR jej vytáhla zpět na komunikaci. Z vozu 

během nehody neunikly ţádné provozní látky. 

Středa 29. září  

5:36  Dopravní nehoda - Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Český Krumlov a 

jednotka SDH obce Chvalšiny byly Krajským operačním a informačním střediskem 

HZS Jihočeského kraje vyslány k obce Chvalšiny, kde se krátce po půl šesté ranní ve 

směru od Českého Krumlova střetly dva osobní automobily. Z jednoho z vozů 

museli zasahující hasiči vyprošťovat zraněné osoby, které byly okamţitě převezeny 

Zdravotnickou záchrannou sluţbou do nemocnice. Po vyproštění zraněných si jako 

posilovou jednotku velitel zásahu povolal technický automobil ze stanice Český 

Krumlov, jeţ v místě nehody provádí likvidační práce. 

8:29 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsali profesionálové ze 

stanice Kaplice, a to na sídlišti Míru č. p. 750 v Kaplici. 

10:08 Únik nebezpečných látek – V obci Netřebice na silnice vedoucí do Českých 

Budějovic odstranili hasiči ze stanice Kaplice z vozovky cca 20 metrů dlouhou 

naftovou skvrnu. 

Čtvrtek 30. září 

9:52 Technický zásah – V areálu zemědělského druţstva ve Velešíne zajistili 

profesionální hasiči z centrální stanice Český Krumlov nádobu s rtutí. Nádoba byla 

uzavřena do plastového přepravního obalu a odvezena na stanici.  

23:30 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Frymburk společně 

s jednotkou SDH obce Vyšší Brod byly vyslány k dopravní nehodě, která se stala 

mezi obcemi Vyšší Brod a Studánky. Havaroval zde osobní automobil, náraz do 
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stromu jeden z cestujících nepřeţil, druhý byl s těţkými zraněními odvezen do 

nemocnice. Zasahující hasiči museli obě osoby ze zničeného vozu vyprošťovat. Po 

úklidu místa nehody se jednotky vrátily na své základny. 

Pátek 1. října 

18:53 Únik nebezpečných látek – Jednotka SDH obce Chvalšiny čistila ve své obci 

vozovku od uniklého oleje. Zásah byl ukončen v 19:08 hodin. 

Sobota 2. října  

3:52 Dopravní nehoda – Úklid vozovky  a zajištění havarovaného vozu provedla u obce 

Třísov profesionální jednotka ze stanice Křemţe.  

8:33 Technický zásah – Jednotky SDH obcí Hořice na Šumavě a Černá v Pošumaví 

zajistili v areálu pily v obci Hůrka asistenci při pálení. 

14:16 Technický zásah – Na sídlišti Plešivec č. p. 362 v Českém Krumlově evidují místní 

profesionálové nouzové otevření dveří bytu. 

14:40 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Křemţe zasahovala u 

dopravní nehody u obce Chmelná, kde se střetly motocykl Suzuki a osobní 

automobil značky BMW. Hasiči asistovali při ošetření zraněného motorkáře a 

pomohli s jeho naloţením do vrtulníku. Poté hasiči odsunuli motorku z vozovky a 

provedli sanaci komunikace. 

Neděle 3. října  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 27. září 

9:18 Dopravní nehoda -  V 9:17 hodin vyjela profesionální jednotka ze stanice 

Jindřichův Hradec k dopravní nehodě, která byla ohlášena v Jindřichově Hradci u 

benzínové čerpací stanice Ono. Střetly se zde dva osobní automobily značek BMW a 

Peugeot 205. Kdyţ hasiči přijeli na místo zásahu byla jedna zraněná osoba jiţ z vozu 

venku a byla ošetřována zdravotníky ZZS. Ve druhém havarovaném voze zůstal 

zraněný řidič zaklíněn. Zasahující hasiči ho museli vyprošťovat pomocí speciálního 

zařízení. Poté byl okamţitě předána do péče Zdravotnické záchranné sluţby. U 

nehody je přítomna také Policie ČR. 

9:20 Technický zásah – Jednotka SDH obce Stráţ nad Neţárkou zajistila v obci Pístina 

č. p. 53 čerpání vody.  

10:41 Požár – Jednotka SDH obce Český Rudolec likvidovala ve své obci poţár odpadu 

za hřbitovní zdí. Poţár byl uhašen v 10:54 hodin. K zásahu vyjeli také 

profesionálové ze stanice Dačice, kteří však nemuseli zasahovat. Vzniklá škoda je 

nulová. 

Úterý 28. září 

3:26 Technický zásah – Ve Vrchlického ulici č. p. 320 v Třeboni pomohla místní 

profesionální jednotka Zdravotnické záchranné sluţbě se snesením pacienta.  

Středa 29. září  Bez událostí 
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Čtvrtek 30. září 

1:24 Dopravní nehoda – Tragická dopravní nehoda se stala v 1:24 hodin v Jarošovské 

ulici v Jindřichově Hradci. Střetl se zde osobní automobil s nákladním. Při nehodě 

byla jedna osoba zraněna, další střet nepřeţila. Zasahující hasiči z centrální stanice 

po vyšetření nehody Policií ČR mrtvou osobu z havarovaného vozu vyprostila. Po 

závěrečném úklidu místa nehody se jednotka vrátila zpět na základnu. 

12:34 Požár - Osádky šesti cisteren bojovaly s poţárem uskladněného dřeva v obci Zdešov 

na Jindřichohradecku. Poţár byl na Krajské operační a informační středisko HZS 

Jihočeského kraje nahlášen krátce po půl jedné odpolední. K zásahu operační 

důstojníci vyslali profesionální hasiče ze stanice Jindřichův Hradec a dobrovolné 

hasiče obcí Jarošov nad Neţárkou, Zdešov a Nová Včelnice. Poţár zachvátil špalky 

dřeva sloţené ve skladu o rozměrech cca 10 x 15 x 4,5 metru. Zasahující hasiči 

provedli lokalizaci poţáru ve 12:54 hodin. Poté museli uskladněné dřevo rozebrat 

kvůli uhašení hlavního ohniska poţáru, jeţ se nacházelo uprostřed skládky. Přestoţe 

jsou všechny jednotky stále na místě zásahu, je jiţ předběţně stanovena výše škody 

na Kč 50 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 150 000,--. Příčina vzniku 

poţáru je zatím předmětem šetření, není vyloučeno ani úmyslné zapálení. 

13:31 Technický zásah – Na vyţádání starosty zasahovala jednotka SDH obce Písečné ve 

své obci, kde zajistila úklid vozovky. 

Pátek 1. října  

7:23 Technický zásah – Osádka automobilového jeřábu jednotky HZSP SŢDC provádí 

v ţelezniční zastávce České Velenice překládku kolejnic.  

10:01 Technický zásah – Pomoc s naloţením pacienta do sanitky poskytla v Jindřichově 

Hradci na sídlišti U Nádraţí č. p. 810 místní profesionální jednotka. 

10:11 Technický zásah – Jednotka SDH obce Cizkrajov provedla na ţádost starosty obce 

čištění kanalizace.  

Sobota 2. října  Bez událostí 

Neděle 3. října 

20:16 Technický zásah – Mezi obcemi Člunek a Kunţak odklidili hasiči z centrální 

stanice Jindřichův Hradec z vozovky spadlý strom. 

 

     

Územní odbor Písek 

Pondělí 27. září  Bez událostí  

Úterý 28. září  Bez událostí 

Středa 29. září 

19:41 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Písek vytáhli u obce Vrcovice 

osobního automobil Škoda Felicia visící na kraji silnice nad prudkým srázem. 

Zasahující jednotka se vrátila v 20:20 hodin zpět na základnu. 

Čtvrtek 30. září  Bez událostí 
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Pátek 1. října  

6:11 Dopravní nehoda – Dvě osoby byly zraněny při dopravní nehodě, která se stala u 

obce Putim. Na osobní automobil zde spadnul náklad s nákladního vozu Avie. Obě 

zraněné osoby byly převezeny ZZS do nemocnice, úklid místa nehody a zajištění 

vozů provedla profesionální jednotka ze stanice Písek. 

13:31 Technický zásah – Za asistence Policie ČR otevřeli hasiči ze stanice Milevsko 

dveře bytu v ulici J. A. Komenského č. p. 1011 v Milevsku. 

Sobota 2. října  

14:38 Dopravní nehoda – Na silnici č. 105 u obce Březí ve směru na Petrovice havaroval 

motocykl. Zraněného řidiče převzala do své péče ZZS, hasiči ze stanice Milevsko 

provedli nezbytná opatření proti vzniku poţáru a vyčistili vozovku od uniklých 

provozních náplní. U nehody byla přítomna Policie ČR. 

16:11 Technický zásah – Vodu ze zatopených sklepních prostorů domu č. p. 8 v obci 

Tálín odčerpala jednotka místních dobrovolných hasičů. 

Neděle 3. října 

9:23 Požár – Pouze příslušník pro zjišťování příčin poţáru vyjel do objektu solární 

elektrárny v Protivíně, kde vyšetřoval poţár zlikvidovaný zaměstnanci ostrahy bez 

účasti jednotek PO. Poţár uskladněného materiálu vzniknul po úmyslném zapálení a 

způsobil škodu za Kč 22 000,--. Vyšetřovatel na místě spolupracoval s Policií ČR.  

 

    

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 27. září 

5:38 Požár – Nedodrţení návodu výrobce a následné samovznícení bylo příčinou vzniku 

poţáru briket ve sklepě domu č. p. 23 v obci Krtely. Uhašení provedli společně 

profesionálové ze stanice Prachatice a dobrovolní hasiči obce Netolice. Poţár je beze 

škody, hodnota uchráněného majetku je Kč 10 000,--. 

16:36 Technický zásah – Ve ulici Pod Hradbami č. p. 62 v Prachaticích zasahovali místní 

profesionální hasiči, kteří zde provedli nouzové otevření bytu. 

23:51 Požár – Příčinou vzniku dalšího poţáru bylo úmyslné zapálení. Jednalo se o poţár 

střechy rozestavěného domu v obci Lenora. Poţár likvidovali profesionálové ze 

stanice Vimperk a jednotky SDH obcí Lenora a Volary. Zasahující hasiči měli poţár 

pod kontrolou 15 minut po půlnoci, po jedné hodině ranní začaly jednotky postupně 

poţářiště opouštět. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 1 000 000,--. 

Úterý 28. září 

8:01 Technický zásah – V obci Záhoří odklidili hasiči z centrální stanice Prachatice 

z vozovky spadlý strom.  

12:37 Dopravní nehoda – V obci Volary na silnici vedoucí na Vimperk provedli místní 

dobrovolní hasiči uvolnění komunikace po dopravní nehodě. 

Středa 29. září Bez událostí 
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Čtvrtek 30. září Bez událostí 

Pátek 1. října  Bez událostí 

Sobota 2. října  

19:09 Únik nebezpečných látek – V Nové ulici v Prachaticích zasahovali místní 

profesionální hasiči, kteří zde odstranili z vozovky olejovou skvrnu. 

Neděle 3. října Bez událostí 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 27. září  Bez událostí 

Úterý 28. září 

9:47 Dopravní nehoda – Zajištění vozu proti poţáru a proti úniku provozních látek a úlik 

místa nehody zajistili po dopravní nehodě na silnici č. 20 u obce Tchořovice 

profesionální hasiči ze stanice Blatná. Jednalo se o nehodu dodávkového auta 

Mercedes Sprinter. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, která byla jiţ v péči ZZS, 

kdyţ na místo přijeli hasiči. K nehodě se dostavila také Policie ČR.  

13:28 Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda se stala na silnici č. 4 u obce 

Strunkovice nad Volyňkou, kde havaroval osobní automobil značky BMW. Při 

nehodě nebyl nikdo zraněn, vůz zůstal mimo silnici převrácený na boku. Zasahující 

jednotka z centrální stanice Strakonice zabránila u vozu úniku provozních kapalin a 

zajistila jej proti poţáru. Jelikoţ byl při nehodě poškozen sloup elektrického vedení, 

byla o události informována firma E-on. U nehody byla přítomna Policie ČR.  

Středa 29. září 

15:20 Dopravní nehoda – Na křiţovatce ulic Volyňská a Pohraniční stráţe ve 

Strakonicích likvidovali hasiči z centrální stanice následky střetu osobních 

automobilů Renault Megane a Hyundai ix35 a nákladního vozu Tatra. Při nehodě 

nebyl nikdo zraněn, hasiči provedli nezbytná opatření proti vzniku poţáru a 

z vozovky vyčistili uniklé provozní kapaliny. 

15:47 Technický zásah – Strom, který byl nebezpečně nakloněný nad rodinným domkem, 

odstranili ve Volyňské ulici ve Strakonicích místní profesionální hasiči.  

Čtvrtek 30. září Bez událostí 

Pátek 1. října  

7:49 Únik nebezpečných látek – Olej, který unikl na vozovku na náměstí Svobody ve 

Vodňanech z metacího vozu Městského hospodářství Vodňany, vyčistili pomocí 

sorbentu místní profesionální hasiči.  

15:49 Technický zásah – Mytí znečištěné vozovky zajistila v Pováţské ulici ve 

Strakonicích jednotka SDH obce Volyně.  

Sobota 2. října  Bez událostí 

Neděle 3. října Bez událostí 
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Územní odbor Tábor 

Pondělí 27. září 

17:46 Technický zásah – Otevření dveří bytu, za kterými byl zapnutý plynový spotřebič, 

provedli v ulici Praţského povstání č. p. 2303 v Táboře místní profesionální hasiči. 

18:08 Technický zásah – Tatáţ jednotka zasahovala u dalšího nouzového otevření bytu, a 

to v Berlínské ulici č. p. 2748/2 také v Táboře. Za zabouchnutými dveřmi bylo malé 

dítě.  

Úterý 28. září 

10:53 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Tábor zasahovala u obce 

Šebířov, kde provedla zajištění obsahu odpadkového koše s přítomností rtuti uniklé 

z rozbitého teploměru v obytné místnosti hájenky. Sebraný materiál byl odvezen a 

uloţen do skladu nebezpečných látek na stanici v Táboře.  

15:54 Únik nebezpečných látek – Motorovou naftu uniklou z nádrţe osobního 

automobilu Škoda Fabia po předchozí krádeţi vyčistila z vozovky v Průmyslové 

ulici v Sezimově Ústí profesionální jednotka ze stanice Tábor. Hasiči skvrnu o 

rozměrech 3 x 1,5 metru vyčistili pomocí sorbentu. U zásahu byla přítomna Policie 

ČR. 

Středa 29. září 

10:16 Dopravní nehoda – Na křiţovatce silnic č. 159 a č. 13518 se za obcí Vesce ve 

směru na Maţice střetly osobní automobily Subaru Outback a Škoda Fabia. Při 

nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči vozy zabezpečili proti poţáru a proti úniku 

provozních látek. U nehody byla přítomna Policie ČR.  

13:04 Požár – Do ulice Nad Hvíţďalkou č. p. 514 v Soběslavi vyjela místní profesionální 

jednotka k ohlášenému poţáru v bytě panelového domu. Na místě hasiči průzkumem 

zjistili, ţe se jedná o poţár oleje na pánvi, od kterého následně začala hořet digestoř 

a část kuchyňské linky. Hasiči poţár uhasili během několika minut. Po odvětrání 

bytu a schodiště se jednotka vrátila na základnu. Výše škody byla vyčíslena na Kč 

15 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 1 000 000,--. Příčinou vzniku poţáru 

bylo nedbalostní jednání. U zásahu byla přítomna také Policie ČR a ZZS.  

Čtvrtek 30. září 

18:24 Požár – Do Svojsíkovy ulice ve Veselí nad Luţnicí vyjela k ohlášenému poţáru 

v rodinném domě č. p. 904 profesionální jednotka ze stanice Soběslav a dobrovolná 

jednotka obce Veselí nad Luţnicí. Hasiči provedli průzkum a zjistili, ţe v první 

patro domu je silně zakouřeno a ţe hořelo zařízení dětského pokoje. Poţár byl však 

zlikvidován samouhašením (nedostatek vzduchu). Zasahující jednotky proto 

provedli pouze odvětrání pokoje a patra jak přirozenou ventilací okny a dveřmi, tak 

také nasazením přetlakového ventilátoru. U zásahu byla přítomna také Policie ČR, 

která ve spolupráci s příslušníkem HZS pro zjišťování příčin poţáru stanovila výši 

škody na Kč 150 000,--. Hodnota uchráněného majetku je Kč 2 000 000,--. Příčinou 

vzniku poţáru bylo nedbalostní jednání – zapálená svíčka na televizoru. 

Pátek 1. října  
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8:33 Dopravní nehoda – Lehké zranění řidiče vozu si vyţádala dopravní nehoda, jeţ se 

stala na ţelezničním přejezdu v Táboře – Měšicích. Střetly se zde dodávkový 

automobil a lokomotiva. Zasahující hasiči ze stanice Tábor a z jednotky HZSP 

SŢDC nemuseli nikoho vyprošťovat. Táborští hasiči se vrátili na základnu, 

odstranění následků nehody zajistí jednotka HZSP SŢDC. 

Sobota 2. října  

12:59 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Tábor 

spolupracovala se zdravotníky ZZS při transportu zraněného do sanitního vozu 

z těţce přístupného terénu v okolí hradu Choustník. Jednalo se o lezce, který spadl 

z cca osmi metrů.  

13:31 Dopravní nehoda – Bez zranění se obešla dopravní nehoda dvou osobních 

automobilů, která se stala v Soběslavské ulici v Táboře na parkovišti u marketu 

Asko nábytek. Srazily se zde vozy Fiat Tipo a Peugeot 308. Nárazem došlo pouze 

k úniku kapaliny z nádrţky ostřikovačů jednoho z vozů.  

Neděle 3. října 

10:44 Technický zásah – Zabouchnuté dveře bytu, za kterými byl zapnutý sporák, otevřeli 

v ulici Kpt. Jaroše č. p. 2383 v Táboře místní profesionální hasiči. 

 

                       

 

  

 

 

 

 
                                                                                     
 


