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Územní odbor  České Budějovice 

Pátek 22. října  

6:29 Planý poplach – V objektu prodejny nábytku Jena ve Strakonické ulici v Českých 

Budějovicích ohlásila elektrická poţární signalizace poţár. Průzkumem hasiči 

z centrální stanice ověřili, ţe se jedná o planý poplach. 

7:34 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC provedla v obci Jílovice 

čištění propustí. 

10:12 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsali profesionálové 

z centrální stanice České Budějovice, kdyţ zasahovali v Dukelské ulici č. p. 1818/55 

v Českých Budějovicích. 

10:50 Technický zásah – Tatáţ jednotka pak zasahovala u poţáru v plastovém 

odpadkovém koši na Lannově třídě v Českých Budějovicích. Likvidace poţáru 

trvala několik minut, vzniklá škoda je nulová. 

13:54 Technický zásah – Pro firmu Čevak provedla profesionální jednotka HZSP SŢDC 

odstranění havarijního stavu na vrtu v obci Hluboká u Borovan. Hasiči zasahovali 

s automobilovým jeřábem. 

21:38 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních automobilů 

si na křiţovatce ulic Praţská a Okruţní v Českých Budějovicích vyţádala od 

profesionálů ze stanice Suché Vrbné Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 22. října 

14:32 Technický zásah – Pokojové dveře, za kterými bylo uzamčené malé dítě, otevřeli 

v Holubově č. p. 54 profesionální hasiči ze stanice Kremţe.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 22. října  

13:02 Technický zásah – V Neţárecké ulici č. p. 124 v Jindřichově Hradci pomohli místní 

profesionálové se snesením pacienta do sanitky.  

 

   

Územní odbor Písek 

Pátek 22. října  Bez událostí  
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Územní odbor Prachatice 

Pátek 22. října 

13:20 Požár – Pouze příslušník pro zjišťování příčin vzniku poţáru vyjel do obce Pravětín 

k šetření poţáru dřevěné kůlny. Jednalo se o poţáru bez účasti jednotek HZS. 

Vyšetřovatel stanovil výši škody na Kč 8 000,--, uchráněné hodnoty jsou nulové.  

17:56 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice dveře 

bytu v Prachaticích v Mírové ulici č. p. 1011. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Pátek 22. října  

9:57 Požár – Škoda ve výši Kč 50 000,-- byla vyčíslena po poţáru osobního automobilu 

značky Chrysler, který hořel v obci Střelské Hoštice. U poţáru zasahovali 

profesionálové z centrální stanice Strakonice, jeţ poţár zlikvidovali v 10:23 hodin. 

Hodnota uchráněného majetku je Kč 50 000,--. Příčinou vzniku poţáru byla 

technická závada na elektroinstalaci.  

12:01 Dopravní nehoda – Dva osobní automobily a jeden nákladní se střetly u 

ţelezničního přejezdu u obce Libějovice. Nehoda si nevyţádala ţádné zranění. 

Následky nehody odstranili profesionálové ze stanice Vodňany, kteří zajistili vozy 

proti poţáru a z vozovky zlikvidovali skvrny po uniklých provozních látkách. 

15:12 Dopravní nehoda – Následky další nehody odstranili profesionální hasiči 

z centrální stanice ve Volyňské ulici ve Strakonicích. Střetly se zde čtyři osobní 

automobily továrních značek Peugeot 309, Dacia Logan, Ford Tranzit a VW Passat. 

Při nehodě utrpěl zranění řidič Dacie, zdravotníci ZZS jej měli v péči ještě před 

příjezdem hasičů na místo nehody. Hasiči u všech vozů provedli opatření 

k zabránění úniku provozních látek. Dále pak pomohli s naloţením jednoho 

osobního auta na vůz odtahové sluţby a ostatní poškozené vozy po dohodě s majiteli 

odtlačili mimo komunikaci. Po závěrečném úklidu místa události se jednotka vrátila 

zpět na základnu. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 22. října 

17:01 Únik nebezpečných látek – Profesionální hasiči ze stanic Týn nad Vltavou a České 

Budějovice vyjeli do obce Březnice, kde z nakladače New Holland uniklo na 

vozovku II. třídy cca 40 litrů hydraulického oleje. Příslušníci Policie ČR znečištěný 

úsek silnice uzavřeli, byla vytvořena objíţďková trasa. Přibliţně 200 metrů dlouhou 

skvrnu zasahující hasiči vyčistili pomocí sorbentu. Zásah byl ukončen okolo 21. 

hodiny. 
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