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Územní odbor  České Budějovice 

Čtvrtek 28. října 

7:49 Dopravní nehoda – Osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice 

České Budějovice zasahovala u obce Neplachov, kde došlo k dopravní nehodě 

osobního automobilu Škoda Forman. V době příjezdu hasičů byl zraněný řidič již 

mimo havarovaný vůz v péči ZZS. Hasiči zajistili Škodu proti požáru a úniku 

provozních látek a místo nehody předali Policii ČR.  

14:19 Dopravní nehoda – Na Strakonické ulici v Českých Budějovicích došlo k dopravní 

nehodě dvou automobilů. Při střetu zůstala v jednom z aut osoba, které hasiči 

z centrální stanice poskytli předlékařskou pomoc, vyprostili a po příjezdu ZZS ji 

předali do její péče. Zároveň oba vozy zabezpečili proti požáru a úniku provozních 

látek. Jednotka z centrální stanice poté zásah ukončila. Po vyšetření nehody Policií 

ČR zajistila úklid místa nehody profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 28. října 

2:35 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytly v Českém 

Krumlově na třídě Míru č. p. 17 místní profesionální hasiči.  

9:49 Dopravní nehoda – Za obcí Omlenička ve směru na Kaplici havaroval pod 

železničním podjezdem v levotočivé zatáčce nákladní automobil Tatra 815. Vůz sjel 

z vozovky a převrátil se do příkopu. Řidič z nehody vyváznul bez zranění. Po 

vyšetření události Policií ČR hasiči odřízli strom u kabiny vozu, aby auto mohlo být 

vyproštěno. O převrácení vozu zpět na kola a o odstranění následků nehody se 

postaral vlastník vozu.  

20:05 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice Český Krumlov zasahovali 

v Lipové ulici v Českém Krumlově – Domoradicích, kde u domu č. p. 161 provedli 

nouzové otevření dveří bytu. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 28. října 

8:12 Technický zásah – V Nerudově ulici v obci Studená odstranili místní dobrovolní 

hasiči strom nebezpečně nakloněný nad vozovkou.  

8:28 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice si připsali nouzové otevření 

dveří bytu, a to na sídlišti Vajgar č. p. 698 v Jindřichově Hradci.  

   

 

Územní odbor Písek 
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Čtvrtek 28. října 

15:35 Planý poplach – K ohlášenému požáru trávy či lesa vyjela k obci Velké Nepodřice 

profesionální jednotka ze stanice Písek. Na místě hasiči zjistili, že se jedná o planý 

poplach – nenahlášené pálení. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 28. října  Bez událostí 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 28. října 

1:59 Požár – Škoda ve výši Kč 50 000,-- byla stanovena po požáru v rodinném domě č. 

p. 6 v obci Uzenice. Požár zlikvidovali profesionální hasiči ze stanice Blatná, kteří 

na místo události vyjeli s jednou cisternou. Lokalizace nastala v 2:33 hodin, úplnou 

likvidaci velitel zásahu nahlásil v 3:36 hodin. Příčina vzniku požáru je předmětem 

šetření, nikdo nebyl zraněn, na místě hasiči spolupracovali s Policií ČR. Hodnota 

uchráněného majetku činí Kč 1 500 000,--. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 28. října 

8:43 Technický zásah – Jednotka SDH obce Tábor zajistila asistenci na cyklokrosovém 

závodě. 

14:51 Technický zásah – Zdravotnická záchranná služba si vyžádala jednotku hasičů ze 

stanice Soběslav do obce Komárov, kde v modelářské dílně v domě domu č. p. 65. 

provedla měření koncentrací CO. Majitel dílny byl krátce před příjezdem jednotky 

odvezen do nemocnice s podezřením intoxikace. Hasiči pomocí detektoru Tetra 

naměřili zvýšené hodnoty CO. Pravděpodobnou příčinou vyšší koncentrace je únik 

z kouřovodu topidla na tuhá paliva stojícího v pomocné dílně. V celém objektu 

zasahující jednotka provedla odvětrání a velitel zásahu doporučil až do provedení 

revize závadné topidlo nepoužívat včetně plynového kotle.  

16:50 Dopravní nehoda – Na silnici č. 19 u obce Chýnov se čelně střetly osobní 

automobily výrobních značek Fiat Punto a Fiat Senciento. Řidička Punta vůz 

opustila sama bez pomoci záchranářů, další dva zraněné, a to spolujezdkyni a řidiče 

druhého Fiatu, museli hasiči z centrální stanice Tábor ze zničených vozů 

vyprošťovat. Po předání zraněných do péče ZZS jednotka HZS zahájila likvidační 

práce spočívající v úklidu vozovky od uniklých provozních náplní a uvolnění 

komunikace. Zásah byl pro jednotku HZS ukončen okolo půl sedmé.  
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17:21 Dopravní nehoda -. Následky další nehody odstranila profesionální jednotka ze 

stanice Soběslav u obce Kajetín, kde havarovala řidička vozu Ford Escort. Vůz ležel 

na boku a unikaly z něj provozní kapaliny. Po domluvě s řidičkou hasiči vůz 

postavili zpět na kola a instalovali pod něj záchytnou vaničku. U vozu byl dále 

odpojen akumulátor. V 18:03 hodin jednotka místo nehody opustila. 

 

 

 

                                                                                     
 


