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Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 25. října  

9:27 Technický zásah – Osádka automobilové plošiny z centrální stanice pomohla 

Zdravotnické záchranné službě s transportem zraněného ze střechy domu č. p. 397 

v Novohradské ulici v Českých Budějovicích.  

10:17 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálů ze stanice Suché Vrbné zajistila u obce 

Sedlec úklid vozovky po dopravní nehodě. Hasiči čistili vozovku od uniklého oleje, 

a to na ploše cca 100 m
2
.  

10:41 Technický zásah – Dohašení balíků slámy po nočním požáru v obci Hrutov 

provedla osádka cisterny ze stanice Třeboň.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 25 října  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 25. října 

11:36 Únik nebezpečných látek – Přibližně pět litrů oleje, které unikly z nádrže vozu u 

benzínové pumpy Agip v Jindřichově Hradci, odstranila z vozovky profesionální 

jednotka z místní centrální stanice.  

11:54 Technický zásah – Stejná jednotka pak zasahovala na sídlišti Vajgar v Jindřichově 

Hradci, kde v domě č. p. 715 provedli nouzové otevření dveří bytu. 

22:39 Technický zásah – Další nouzové otevření bytu zaznamenali hasiči ze stanice 

Třeboň, a to v Třeboňské ulici č. p. 278 v Chlumu u Třeboně.  

 

   

Územní odbor Písek 

Pondělí 25. října 

12:40 Planý poplach – Profesionální jednotka ze stanice Písek vyjela v počtu dvou 

cisteren a automobilového žebříku do ulice U Výstaviště v Písku, kde v domě č. p. 

461 byl ohlášen požár střechy. Zároveň byli k zásahu svoláni dobrovolní hasiči obce 

Písek. Hasiči provedli průzkum místa události a zjistili, že se jedná o planý poplach. 

V půdním prostoru bylo prováděno čištění kamnových rour.  

 

 

Územní odbor Prachatice 
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Pondělí 25. října  

8:13 Dopravní nehoda – V Netolicích na náměstí havaroval osobní automobil, z jehož 

proražené nádrže uniklo na vozovku menší množství provozních látek. Profesionální 

hasiči z centrální stanice Prachatic vůz zajistili proti požáru a dalšímu úniku látek a 

vozovku posypali sorbentem. Poté vyčkali příjezdu odtahové služby a dokončili 

likvidační práce. V 9:42 hodin se jednotka vydala zpět na svojí základnu. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 25. října  

3:57 Požár – Osádky dvou cisteren ze stanice Blatná zasahovaly v obci Bratronice, kde u 

domu č. p. 39 hořela hranice dřeva. Hranice o rozměrech cca 10 x 10 metrů stála na 

volném prostranství, nehrozilo zde žádné nebezpeční rozšíření na další objekty. 

Zasahující hasiči požár v 4:20 hodin lokalizovali, za další hodinu a půl velitel zásahu 

nahlásil úplnou likvidaci. Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na Kč 20 000,--, 

hodnota uchráněného majetku je Kč 60 000,--. Příčinou vzniku požáru bylo 

nedbalostní jednání. U zásahu hasiči spolupracovali s Policií ČR. 

5:36 Požár – Profesionální hasiči ze stanice Vodňany a jednotka SDH obce Drahonice 

byli operačním střediskem vysláni do Drahonic k domu č. p. 107, kde hořel osobní 

automobil značky Lada Niva. Požár zasáhnul vůz téměř v celém rozsahu, uchráněné 

hodnoty jsou Kč 3 000,--. Výše vzniklé škody byla stanovena na Kč 60 000,--. Požár 

hasiči dostali pod kontrolu v 5:47 hodin, úplná likvidace nastala v 6:13 hodin. 

Příčinou vzniku požáru byla technická závada na vozidle. U požáru byla přítomna 

Policie ČR.  

13:52 Planý poplach – V objektu firmy ČZ, a. s. ve výrobním prostoru ABL v Tovární 

ulici ve Strakonicích ohlásila elektrická požární signalizace požár. Průzkumem 

objektu bylo potvrzeno, že se jedná o planý poplach. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 25. října 

14:56 Úklid vozovky – Na komunikaci č. 122 za obcí Opařany ve směru do Bechyně 

havaroval řidič s vozem tovární značky Hyundai Terracan. K zásahu operační 

středisko vyslalo profesionální jednotku z centrální stanice Tábor. Když hasiči přijeli 

na místo, byl zraněný řidič již v péči ZZS. Vůz ležel na boku mimo silnici na 

sklizeném kukuřičném poli. Hasiči zajistili místo nehody a u vozu odpojili 

akumulátor. Poté místo nehody předali Policii ČR.  

 

 

                                                                                     
 


