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Územní odbor  České Budějovice 

Neděle 24. října 

1:42 Dopravní nehoda – V obci Nedabyle zasahovali profesionální hasiči ze stanice 

Suché Vrbné, kteří likvidovali následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Hasiči odpojili u vozů autobaterie a vyčistili vozovku od uniklých 

provozních látek. Zásah byl ukončen v 2:27 hodin. 

2:56 Požár – Střecha obytné části domu a stodola včetně uskladněného sena shořely 

v obci Hrutov. K zásahu byly vyslány dvě cisterny z centrální stanice České 

Budějovice a tři cisterny jednotky SDH obce Lišov. V době příjezdu hasičů na místo 

události byly střechy obou objektů zcela zasaženy požárem. Hasiči provedli 

průzkum domů a zjistili, že se uvnitř nikdo nenachází. ZZS byla operačním 

střediskem HZS odvolána. Za necelou půlhodinu měly zasahující jednotky požár 

pod kontrolou, úplná likvidace požáru byla velitelem zásahu nahlášena v 5:26 hodin. 

V 7:10 hodin bylo požářiště protokolárně předáno majitelce a jednotky se postupně 

začaly vracet zpět na své základny. Vzniklá škoda činí na střeše obytného domu a 

celé stodole Kč 1 000 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 500 000,--. Příčina 

vzniku požáru je předmětem šetření. 

11:39 Únik nebezpečných látek – Na křižovatce ulic Nádražní a Rudolfovská uniklo 

z osobního automobilu BMW cca 10 litrů benzínu. Odstranění ropné látky z 

vozovky zajistila profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

14:03 Technický zásah – Jednotka SDH obce Kostelec provedla ve své obci vyčištění 

studně.  

14:28 Planý poplach – K ohlášenému požáru vyjela do obce Hůry profesionální jednotka 

z centrální stanice České Budějovice. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 

nenahlášené pálení. 

14:56 Technický zásah – V ulici V. Volfa č. p. 1343/45 v Českých Budějovicích si 

jednotka z centrální stanice připsala nouzové otevření dveří bytu. 

15:30 Dopravní nehoda – Čtyři osoby utrpěly zranění při dopravní nehodě, která se stala 

u obce Slavošovice. Havaroval zde osobní automobil výrobní značky Ford, který sjel 

z polní cesty a narazil ve velké rychlosti do betonového můstku. Zasahující hasiči ze 

stanice Třeboň museli pomocí hydraulického zařízení vyprostit ze zničeného vozu 

zaklíněného spolujezdce. Ten byl do nemocnice transportován letecky. Řidiče a další 

dvě cestující odvezla Zdravotnická záchranná služba sanitkami. Jednotka na místě 

dále spolupracovala s Policií ČR. Na základnu se vrátila v 17:00 hodin. 

16:35 Dopravní nehoda – Následky střetu vlaku s telete odstranila v obci Trocnov 

profesionální jednotka HZSP SŽDC.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 24. října  Bez událostí 
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Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 24. října 

19:26 Požár – Beze škody skončil požár v komínovém tělese rodinného domu č. p. 167 

v obci Rapšach. Uhašení provedli dobrovolní hasiči obcí Suchdol nad Lužnicí a 

Rapšach. 

 

   

Územní odbor Písek 

Neděle 24. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 24. října  

10:44 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu evidují v Čelakovského ulici č. p. 

400 ve Vimperku profesionální hasiči z místní požární stanice.  

16:06 Dopravní nehoda – Na silnici II. třídy č. 144 mezi obcemi Vlachovo Březí a 

Újezdec havaroval osobní automobil, ve kterém cestovaly tři osoby. Řidič vozu 

nezvládnul řízení a narazil na místě. Všichni cestující byli na místě mrtví. U nehody 

zasahovali profesionální hasiči ze stanice Prachatice, spolupracovali se zdravotníky 

ZZS a příslušníky Policie ČR. Zásah byl pro jednotku HZS ukončen krátce před 22. 

hodinou.  

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Neděle 24. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 24. října 

13:58 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice asistovala 

Policii ČR při vniknutí do bytu v Leskovické ulici č. p. 3064 v Táboře.  

 

 

                                                                                     
 


