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Územní odbor  České Budějovice 

Neděle 17. října 

3:01 Planý poplach – Profesionálové ze stanic České Budějovice a Suché Vrbné vyjely 

k ohlášenému poţáru v obci Staré Hodějovice. Na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o 

nenahlášené pálení. 

8:29 Technický zásah – Vchodové dveře bytu otevřeli na tř. Čsl. legií č. p. 666/2 

v Českých Budějovicích profesionální hasiči z místní centrální stanice. 

10:20 Technický zásah – Stejný zásah zaznamenala tatáţ jednotka v Plavské ulici č. p. 

2166/3 také v Českých Budějovicích. 

10:27 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu provedli hasiči na ţádost 

Městské policie České Budějovice v Otavské ulici č. p. 1042/21 v Českých 

Budějovicích.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 17. října  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 17. října 

1:10 Technický zásah – V ulici U Francouzů č. p. 1085 v Třeboni zajistili za přítomnosti 

Policie ČR hasiči z místní poţární stanice nouzové otevření dveří bytu. 

2:38 Požár – Dvě cisterny s profesionálními osádkami z centrální stanice Jindřichův 

Hradec a cisterna jednotky SDH obce Nová Včelnice byly vyslány k ohlášenému 

poţáru chatky v obci Okrouhlá Radou. Kdyţ hasiči přijeli na místo, byla poţár v 

dřevěné chatce o půdorysu 5 x 4 metry jiţ ve fázi dohořívání. Hasiči poţáru v 2:57 

hodin lokalizovali a v 3:38 zcela uhasili. Příčina vzniku poţáru je v šetření. 

9:37 Dopravní nehoda – Úklid vozovky a zajištění vozu po dopravní nehodě provedli u 

obce Valtínov profesionální hasiči ze stanice Dačice.  

 

   

Územní odbor Písek 

Neděle 17. října 

21:30 Technický zásah – Jednotka profesionálů HZSP SŢDC vyjela do ţelezniční stanice 

Písek, kde zajistila místo, kde došlo ke sraţení osoby vlakovou soupravou. 
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Územní odbor Prachatice 

Neděle 17. října 

1:29 Dopravní nehoda – U obce Volary havaroval osobní automobil. Po nehodě zůstala 

ve voze zaklíněna jedna osoba. Tu zasahující hasiči ze stanice Prachatice a 

z jednotky SDH obce Volary museli vyprošťovat. Okamţitě byla předána 

zdravotníkům ZZS a odvezena do nemocnice v Českých Budějovicích. Poté 

jednotky zahájily likvidační práce – úklid místa nehody, čištění vozovky od uniklých 

provozních náplní. Zásah byl pro hasiče ukončen v 3:22 hodin. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Neděle 17. října 

0:19 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu 

Citroen, který havaroval v Zeyerových sadech ve Vodňanech, zajistila profesionální 

jednotka z místní poţární stanice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 

7:48 Technický zásah – V ulici Suchomelka ve Vodňanech zasahovali profesionální 

hasiči z místní poţární stanice, kteří zde vytahovali z mlýnského náhonu osobní 

automobil Škoda 120. Majitel odstavil auto na břeh náhonu, a to se vlivem 

podmočeného terénu sesunulo do potoka. Hasiči po svém příjezdu nejprve auto 

zabezpečili proti úniku provozních kapalin a na místo zásahu povolali jeřáb. Po 

vytaţení vozu zpět na komunikaci se jednotka vrátila zpět na základnu (9:36 hodin). 

Během zásahu nedošlo k úniku provozních látek do vodního toku, o události byl 

informován pracovník odboru ţivotního prostředí města Vodňany. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 17. října 

9:11 Technický zásah – Jednotka profesionálů ze stanice Tábor vyjela s automobilovým 

ţebříkem do Soběslavi, kde z továrního komína sundala čapí hnízdo, jeţ hrozilo 

pádem na přilehlou vozovku. 

 

 

 

                                                                                     
 


