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Územní odbor  České Budějovice 

Úterý 19. října  

7:46 Dopravní nehoda – Profesionálové ze stanice Týn nad Vltavou zajistili u 

ţelezničního přejezdu v obci Temelín úklid vozovky po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů. Zásah si vyţádala Zdravotnická záchranná sluţba. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 19. října 

9:30 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyţádala jednotku HZS k obci Chmelná, kde se 

střetly dva osobní automobily. Nehoda si vyţádala jedno zranění, ZZS zraněnou 

osobu odvezla do nemocnice. Hasiči zajistili vůz proti poţáru a úniku provozních 

látek a po úklidu komunikace se vrátili na základnu.  

19:16 Technický zásah – V obci Chvalšiny č. p. 135 snesli hasiči z centrální stanice 

Český Krumlov pacienta do sanitky ZZS.  

19:50 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov vyjela na základě 

ohlášení ZZS o úmrtí osoby při neohlášeném poţáru do obce Čertyně. Zde došlo 

k poţáru v kuchyni obytného domu, zřejmě na následky zakouření celého prostoru 

zde zemřela uţivatelka bytu. Poţár byl uhašen ještě před příjezdem jednotky na 

místo, hasiči provedli pouze kontrolu poţářiště. Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 

30 000,--. Příčina vzniku poţáru je v šetření. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 19. října  

6:17 Požár – Jiţ v 6:29 hodin nahlásil velitel z místa zásahu úplné uhašení poţáru odpadu 

v plechovém kontejneru, který hořel na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci. 

Poţárem nevznikla ţádná škoda, nebude dále došetřován. 

12:38 Dopravní nehoda – Úklid po dopravní nehodě jednoho osobního automobilu, které 

čelně narazilo do stromu, zajistila u obce Strmilov profesionální jednotka z centrální 

stanice Jindřichův Hradec. Při nehodě utrpěla zranění jedna osoba, kterou ZZS měla 

v péči ještě před příjezdem jednotky PO.  

17:18 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými bylo zabouchnuté malé dítě, otevřeli na 

náměstí Míru č. p. 173 v Jindřichově Hradci místní profesionální hasiči. 

18:13 Technický zásah – Na zahradě domu č. p. 57 v obci Lidéřovice zasahovala 

profesionální jednotka ze stanice Dačice, která ve spolupráci se ZZS a Policií ČR 

z vodovodní šachty vytahovala zemřelou osobu. Hasiči vytvořili osvětlovací 

stanoviště pomocí halogenové lampy a elektrocentrály a po zadokumentování 

události Policií ČR osobu vyprostili. Zásah byl pro jednotku HZS ukončen v 19:56 

hodin. 
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Územní odbor Písek 

Úterý 19. října  

15:58 Technický zásah – Na ţádost starosty obce umyla jednotka SDH obce Čimelice 

v Neresticích vozovku. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 19. října 

16:40 Technický zásah – Čerpání vody z nového rybníka u obce Milíkov zajistila 

jednotka SDH obce Vacov. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Úterý 19. října 

7:50 Technický zásah – Jednotka HZSP SŢDC provedla u ţelezniční stanice Tchořovice 

vyřezávání náletů u trati. 

8:54 Požár – Společně s jednotkou SDH obce Lom vyjeli profesionální hasiči ze stanice 

Blatná do obce Míreč, kde 18. října hořela stodola. Hasiči provedli kontrolu 

poţářiště a jeho předání majiteli. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 19. října 

9:42 Technický zásah – K došetření nehody v ţelezniční stanici Tábor vyjel příslušník 

jednotky HZSP SŢDC.  

12:37 Technický zásah – V Berlínské ulici č. p. 2748 v Táboře evidují místní 

profesionální hasiči nouzové otevření dveří bytu.  

14:02 Dopravní nehoda – Na křiţovatce ulic Smolíkova a Josefa Švehly v Táboře se 

srazily dva osobní automobily značek Škoda Octavia a Renault Megane. Při nehodě 

byly lehce zraněny dvě osoby, které ZZS ošetřila na místě. Hasiči zastavili únik 

provozních látek, provedli protipoţární opatření a úklid místa nehody. Na místě 

spolupracovali také s Policií ČR.  

 

 

                                                                                     
 


