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Územní odbor  České Budějovice 

Neděle 31. října 

1:50 Dopravní nehoda – Mezi obcemi Borovnice a Nová Ves zasahovali profesionální 

hasiči z centrální stanice České Budějovice u dopravní nehody osobního automobilu. 

U nehody nebylo třeba vyproštění, hasiči pouze odstranili následky nehody.  

2:08 Technický zásah – Pro Policii ČR provedli v Plavské ulici v Českých Budějovicích 

hasiči z centrální stanice otevření dveří. 

12:11 Dopravní nehoda – Následky další nehody dvou osobních automobilů odstranili 

hasiči ze stanice Suché Vrbné v Nádražní ulici v Českých Budějovicích. Hasiči 

odpojili akumulátory vozů a posypali uniklé provozní kapaliny sorbentem. Poté se 

vrátili na základnu. 

13:18 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nové Hrady likvidovala v obci Údolí ze 

silnice provozní kapaliny uniklé z automobilu. 

15:18 Požár – Na základě telefonického oznámení zaměstnanců firmy Gamex sídlící 

v Průmyslové ulici v Českých Budějovicích vyjela profesionální jednotka z centrální 

stanice k požáru ve druhém patře výrobní haly. Hasiči na místě provedli průzkum 

uvedeného místa – jednalo se o sklad hotových výrobků – a zjistili, že kouře vychází 

z dřevěné podlahy. Jednotka podlahu rozebrala na ploše cca 2 x 2 metry a nalezla 

hořící elektrický kabel zasypaný izolační hmotou, která také žhnula. Po lokalizaci 

požáru zasahující hasiči odstranili izolaci a požár dohasili. Po 18. hodině bylo místo 

zásahu předáno technikovi firmy s nařízením dohledu. Vzniklá škoda činí Kč 

20 000,--. Celý zásah byl veden v dýchací technice. 

18:21 Požár – Hořící listí na poli u obce Kamenný Újezd uhasily přibližně za 15 minut 

osádky dvou cisteren ze stanice České Budějovice a stanice Suché Vrbné. Požár je 

beze škody.  

21:21 Požár – Další požár s nulovou škodou eviduje jednotka z centrální stanice České 

Budějovice, a to v ulici F. A. Gerstnera v Českých Budějovicích, kde za Budvar 

arénou hořely prázdné plastové lahve. Požár hasiči uhasili během deseti minut.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 31. října  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 31. října 

2:24  Dopravní nehoda – U železniční zastávky obce Lužnice havaroval osobní 

automobil, jež skončil v příkopu. K zásahu operační středisko vyslalo jednotku 

profesionálních hasičů ze stanice Třeboň, která havarovaný vůz zajistila proti požáru 

a proti úniku provozních látek a provedla vytažení vozu zpět na vozovku.  
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8:24 Technický zásah – Uvolněné eternitové šablony, u kterých hrozilo nebezpečí pádu 

na chodník, odstraňovala ze střechy domu č. p. 1096 ve Vodárenské ulici v Třeboni 

profesionální osádka automobilové plošiny ze stanice Třeboň. 

13:25 Dopravní nehoda – K nehodě, která byla původně ohlášena jako nehoda s nutností 

vyproštění zraněných osob, vyjela na silnici E551/34 za obec Dolní Lhota ve směru 

na Stráž nad Nežárkou profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec. 

Hasiči na místě zjistili, že z havarovaného osobního vozu tovární značky VW Golf, 

se osádka dostala ven bez pomoci. Vůz ležel převrácený na střechu v silničním 

příkopu a částečně zasahoval do jednoho jízdního pruhu. Hasiči auto otočili zpět na 

kola, čímž zabránili úniku provozních látek, a provedli protipožární opatření. Po 

naložení na vůz odtahové služby se jednotka vrátila na základnu. U nehody byla 

přítomna Policie ČR a ZZS.  

 

   

Územní odbor Písek 

Neděle 31. října 

11:52 Požár – Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku požáru v kuchyni bytu domu č. p. 

454/11 v Čechově ulici v Písku. K zásahu vyjely dvě cisterny profesionálů 

z centrální stanice Písek a osádka cisterny jednotky SDH obce Písek. Zasahující 

hasiči měli požár pod kontrolou čtyři minuty po poledni, za dalších deset minut 

velitel zásahu nahlásil úplné uhašení. Vzniklou škodu příslušníci HZS a Policie ČR 

vyčíslili na Kč 80 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 10 000 000,--.  

15:43 Záchrana zvířete – Do přibližně metr a půl hluboké jímky na zahradě domu č. p. 32 

v obci Chlaponice spadnul kůň. Jeho záchranu se zasloužili profesionální hasiči 

z centrální stanice Písek, kteří se na místo dostavili nejen s cisternou, ale také 

s automobilovým jeřábem. Kůň byl za odborné pomoci přítomného veterináře 

vytažen krátce po 17. hodině.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 31. října 

11:38 Technický zásah – Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila v obci Láz č. p. 43 

jednotka SDH obce Nová Pec.  

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Neděle 31. října 

9:33 Požár – Beze škody byl uzavřen požár sazí v komíně rodinného domu č. p. 28 

v Kraselově. Uhašení zajistili profesionálové z centrální stanice Strakonice. Příčinou 

vzniku požáru bylo vznícení sazí, uchráněné hodnoty jsou Kč 50 000,--. K požáru se 

dostavila také Policie ČR. 
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15:49 Planý poplach – K ohlášenému požáru v bývalém objektu JZS v obci Radošovice 

vyjela profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice. Průzkumem objektu 

nebyly nalezeny žádné známky hoření. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 31. října  Bez událostí 

 

 

 

                                                                                     
 


