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HZS Jihočeského kraje - České Budějovice 

Čtvrtek 14. října  

8:03 Záchrana zvířat – Dvě labutě zachránili z bláta ve Vlachovickém rybníku u Jílovic 

dobrovolní hasiči obce Jílovice. 

9:58 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu eviduje v Pasovské ulici č. p. 

1598/2 v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice.  

11:00 Technický zásah – K zajištění kanystru s neznámou látkou vyjela do Rudolfovské 

ulice v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice. Hasiči 

prověřili, ţe v kanystru se nachází obyčejná voda. Kanystr zřejmě vypadnul 

z nákladního automobilu.  

12:08 Technický zásah – Profesionálové HZSP SŢDC zasahovali v obci Hluboká nad 

Vltavou, kde pomocí automobilového jeřábu vyměnili staré čerpadlo za nové.  

13:58 Technický zásah – Osobní automobil, ve kterém bylo zabouchnuté malé dítě, 

otevřeli v ulici Fr. Ondříčka u domu č. p. 986/14 v Českých Budějovicích místní 

profesionální hasiči. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 14. říjen 

12:30 Dopravní nehoda – Následky nehody dvou osobních automobilů, při které utrpěla 

lehké zranění jedna osoba, odstranila na komunikaci E55 u Kaplice profesionální 

jednotka ze stanice Kaplice.  

14:14 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Frymburk vyjela do obce 

Morká, kde v domě č. p. 25 byl ohlášen únik plynu. Hasiči v domě změřili 

koncentrace ve vzduchu a nenaměřili ţádné zvýšené hodnoty.  

15:01 Technický zásah – V ulici Za Nádraţím v Českém Krumlově vyčistili místní 

profesionální hasiči vozovku od provozních kapalin uniklých z osobního automobilu 

odstaveného na parkovišti. 

17:10 Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda se stala v obci Holubov. Zde na cestě na 

Dívčí kámen havaroval osobní automobil, který sjel do lesa. Hasiči ze stanice 

Kremţe zajistili vůz proti poţáru a úniku provozních látek. Vytaţení vozu z lesa si 

zajistil sám majitel. 

21:30 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu firmy Engel 

Immobilien, s. r. o. v Pohorské ulici v Kaplici. Místní jednotka hasičů poţár po 

provedeném průzkumu nepotvrdila. 
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Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 14. října 

19:02 Dopravní nehoda – Na křiţovatce ulic Kapetova a Jemnická v Dačicích havaroval 

osobní automobil značky Ford Focus. Vůz stál částečně na vozovce, částečně na 

komunikaci. Hasiči z místní poţární stanice jej zajistili proti poţáru, vyčistili 

vozovku od uniklých provozních látek a pomohli s naloţením vozu na odtahovou 

sluţbu. 

 

   

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 14. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 14. října  Bez událostí 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 14. října 

14:19 Dopravní nehoda - Tragická dopravní nehoda se stala u obce Černěves. Řidič 

motocyklu Yamaha zde nezvládnul řízení a havaroval. K nehodě byli povoláni 

společně s Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou sluţbou profesionální hasiči ze 

stanice Vodňany. Lékař ZZS na místě konstatoval, ţe motorkář svým zraněním 

podlehnul. Hasiči zajistili motorku proti úniku provozních látek a do příjezdu Policie 

ČR regulovali provoz na komunikaci. Pro svědka nehody si velitel zásahu vyţádal 

psychologickou pomoc. K zásahu vyjela psycholoţka HZS Jihočeského kraje.   

16:19 Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda se stala na ţelezničním přejezdu u obce 

Mačkov. Střetl se zde osobní automobil značky Škoda Forman s vlakem. Při nehodě 

nebyl nikdo zraněn. Následky nehody odstranili profesionální hasiči z jednotky 

HZSP SŢDC a hasiči ze stanice Blatná. 

19:15 Dopravní nehoda – Řidička vozu Škoda Felicia havarovala na silnici č. 20 u obce 

Sedlice. K nehodě byla vyslána profesionální jednotka ze stanice Blatná. Hasiči 

havarovaný vůz zajistili proti poţáru a úniku provozních látek. Při nehodě utrpěly 

zranění dvě osoby, které byly odvezeny ZZS. U nehody byla přítomna Policie ČR.  

22:48 Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda se stala u obce Tchořovice. Havaroval 

zde osobní automobil Škoda Felicia, který se střetl z nákladním vozem Scania. Úklid 

místa nehody provedla profesionální jednotka ze stanice Blatná. 

23:01 Technický zásah – Do Mládeţnické ulice č. p. 1239 ve Strakonicích vyjeli místní 

profesionální hasiči, aby zde provedli za asistence Policie ČR otevření bytu. 
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Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 14. října  

8:09 Technický zásah – V obci Záluţí č. p. 38 provedli hasiči z centrální stanice nouzové 

otevření dveří bytu. 

 

 

 

                                                                                     
 


