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Územní odbor  České Budějovice 

Středa 20. října 

9:01 Technický zásah – Zajištění manipulace ve výšce provedla v Nádražní ulici 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka HZSP SŽDC. 

23:46 Požár – K požáru kontejneru vyjela do Dienzenhoferovy ulice k domu č. p. 17/11 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice. Jednalo se o 

požár plastového kontejneru, který hasiči uhasili pomocí vysokotlakého proudu. Při 

dohašování velitel jednotky zjistil, že v obytném domě, ke kterému kontejner patřil, 

hoří uskladněný materiál. Hořelo v kuchyni domu, která byla zanesena vaky s hadry 

a starou elektrotechnikou. Velitel si vyžádal posilovou jednotku, na místo byla 

vyslána osádka další cisterny. Hasiči museli do domu vniknout násilně vykopnutím 

vchodových dveří a v dýchací technice požár v 1:17 hodin zcela zlikvidovali. Pro 

úplné dohašení museli zasahující hasiči všechen materiál vyházet z kuchyně ven. Po 

dohašení bylo požářiště předáno majiteli a jednotka se vrátila na základnu. Výše 

škody a příčina vzniku požáru je předmětem šetření.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 20. října  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 20. října 

7:56 Technický zásah – V ulici U Nádraží v Suchdole nad Lužnicí odstranila jednotka 

HZSP SŽDC nalomené větve stromů.  

9:46 Dopravní nehoda – K původně ohlášenému požáru osobního automobilu vyjeli do 

Třeboně – Holiček profesionální hasiči ze stanice Třeboň. Na místě zjistili, že se 

jedná o dopravní nehodu, vůz nehoří, pouze se kouří z airbagů. Hasiči provedli 

protipožární opatření a na místo povolali ZZS.  

12:39 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálů z centrální stanice zajistila úklid vozovky 

po dopravní nehodě, která se stala v Jarošovské ulici v Jindřichově Hradci. 

13:40 Technický zásah – Na Sídlišti Na Sadech č. p. 171 v Českých Velenicích pomohli 

dobrovolní hasiči obce Suchdol nad Lužnicí se snesením pacienta do sanitky. 

 

   

Územní odbor Písek 

Středa 20. října 
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9:33 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si do statistik připsali 

profesionálové ze stanice Milevsko, když zasahovali v Masarykově ulici č. p. 164 

v Milevsku. 

16:01 Dopravní nehoda – Na silnici č. 20 u obce Drhovle, části obce Chlaponice 

zasahovali u dopravní nehody Fiatu Brava profesionální hasiči ze stanice Písek. 

Jednotka provedla zastavení úniku provozních kapalin a protipožární opatření. Po 

úklidu vozovky od uniklých provozních látek se hasiči v 17:35 hodin vrátili na 

základnu. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 20. října  Bez událostí 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Středa 20. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 20. října 

12:05 Požár – V budově železničního nádraží ve Veselí nad Lužnicí byl ohlášen požár. 

K zásahu vyjeli profesionálové z jednotky HZSP SŽDC a ze stanice Soběslav. Po 

provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jednalo o požár elektrických kabelů, 

který zlikvidovali zaměstnanci ještě před příjezdem jednotek PO. Vzniklá škoda 

byla stanovena na Kč 10 000,--, uchráněné hodnoty jsou Kč 100 000,--. Příčinou 

vzniku požáru bylo nedbalostní jednání. 

 

 

                                                                                     
 


