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HZS Jihočeského kraje - České Budějovice 

Středa 13. října 

10:13 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŢDC zasahovala 

v ţelezniční stanici Dívčice, kde odstranila spadlou trolej. 

10:20 Technický zásah – Osádka automobilového jeřábu ze stejné jednotky vyjela 

k technickému zásahu do obce Hluboká u Borovan. Odsud však byla odvolána 

k události do obce Trocnov. 

13:03 Technický zásah – V obci Trocnov odklidili hasiči z jednotky HZSP SŢDC strom 

spadlý do kolejiště.  

18:36 Požár – K blíţe neurčenému poţáru slámy byly k obci Rudolfov vyslány 

profesionální jednotka ze stanice České Budějovice a dobrovolná jednotka obce 

Rudolfov. Hasiči na místě zjistili, ţe se jedná o poţár jednoho balíku slámy, který 

uhasili v 18:57 hodin. Poţár je beze škody, není dále šetřen.  

18:54 Technický zásah – V ulici Matice školské 160/18 v Českých Budějovicích otevřeli 

profesionálové z centrální stanice zabouchnuté dveře bytu. 

19:38 Dopravní nehoda – Na ţádost Policie ČR uklidila profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné v Husově ulici v Českých Budějovicích vozovku po dopravní nehodě 

osobního automobilu.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 13. října Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 13. října Bez událostí 

 

   

Územní odbor Písek 

Středa 13. října 

7:47 Technický zásah – Na silnici č. 29 u odbočky na obec Dolní Novosedlí odklidili 

profesionální hasiči z centrální stanice Písek spadlé větve.  

14:54 Požár – Škoda ve výši Kč 5 000,-- byla stanovena po poţáru plastového kontejneru 

na tříděný odpad, který hořel Čechově ulici v Písku. Uhašení provedli místní 

profesionální hasiči během několika minut pomocí vysokotlakého proudu. Hodnota 
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uchráněného majetku činí Kč 100 000,--, příčinou vzniku poţáru je nedbalostní 

jednání. Hasiči na místě spolupracovali s příslušníky Policie ČR. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 13. října 

2:57 Požár – Cisterna profesionálů ze stanice Prachatice a cisterna dobrovolných hasičů 

obce Vitějovice zasahovaly u poţáru skladu dřeva ve Vitějovicích. Hasiči dostali 

poţár krátce před půl třetí hodinou pod svoji kontrolu, v 3:50 hodin byl zcela 

uhašen. Výsledky šetření vykazují škodu ve výši Kč 4 000,-- a hodnotu uchráněného 

majetku ve výši Kč 100 000,--. Příčina vzniku poţáru je v šetření. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Středa 13. října 

17:05 Dopravní nehoda – K ohlášené dopravní nehodě osobního automobilu na silnici č. 

20 u obce Vodňany vyslalo SOPIS profesionální jednotku ze stanice Vodňany. 

Hasiči na uvedeném místě ţádný havarovaný vůz nenalezli, projeli proto trasu aţ 

k Radčicím, kde byl mimo komunikaci odstavený havarovaný vůz Opel Astra. 

Z vozu neunikaly ţádné provozní látky a byl zamčený. Jednotka HZS nezasahovala, 

k události přivolala příslušníky Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 13. října 

5:15 Požár – Ještě před příjezdem jednotky hasičů z centrální stanice Tábor uhasila 

řidička vozu Renault poţár v prostoru palubní desky, ke kterému došlo v obci 

Všechlapy.  Ţena k likvidaci poţáru pouţila ruční hasící přístroj, hasiči provedli 

pouze průzkum vnitřku vozidla a odpojení autobaterie. Škoda byla vyčíslena na Kč 

5 000,--, uchráněné hodnoty jsou nulové. Příčinou vzniku poţáru byla technická 

závada na elektroinstalaci vozu. U poţáru byla přítomna Policie ČR. 

21:15 Technický zásah – V obci Zálší byl ohlášen poţár sloupové trafostanice. K zásahu 

vyjela profesionální jednotka ze stanice Soběslav, která průzkumem zjistila, ţe se 

jedná o technickou závadu na pojistce trafostanice. Velitel zásahu si na místo 

události vyţádal pracovníka firmy E-on, který vypnul přívod elektrického proudu. 

Jednotka pak provedla dohašení. Vzniklá škoda je Kč 3 000,--.  

23:59 Požár - V Táboře – Klokotech na pravém břehu řeky Luţnice byl minutu před 

půlnocí ohlášen poţár chaty. Sektorové operační a informační středisko v Táboře 

k zásahu vyslalo dvě cisterny ze stanice Tábor. Hasiči po svém příjezdu na místo 

události zjistili, ţe se jedná o poţár celodřevěného srubu, který je celý v plamenech. 

Velitel zásahu rozhodnul o zahájení lokalizace poţáru a jako posilovou jednotku si 
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vyţádal dvě cisterny z jednotky dobrovolných hasičů obce Tábor. V 0:43 hodin měli 

zasahující hasiči poţár pod kontrolou, byla nahlášena jeho lokalizace. V poţářišti 

hasiči dále nalezli desetikilovou propan-butanovou láhev. Vzhledem k poškozenému 

ventilu musela tato vybuchnout ještě před příjezdem jednotek PO. Likvidace poţáru 

trvala téměř do třetí hodiny ranní. Výše vzniklé škody byla stanovena na Kč 

700 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 200 000,--. Příčina vzniku poţáru je 

zatím předmětem šetření.  

 

 

 

                                                                                     
 


