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Územní odbor  České Budějovice 

Sobota 30. října 

19:01 Technický zásah – Profesionální hasiči z centrální stanici pomohli s otevřením 

osobního automobilu Hyundai Accent, ve kterém si majitelka na parkovišti u 

hřbitova Otýlie v Českých Budějovicích zabouchnula klíče. 

21:58 Dopravní nehoda – Úklid místa nehody po dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů zajistila v obci Borek profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 30. října 

3:45 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná služba ohlásila na operační středisko 

HZS dopravní nehodu osobního automobilu, která se stala u pily v obci Loučovice. 

Havarovaný vůz se nacházel mimo komunikaci, všechny osoby byly mimo auto 

v péči ZZS. Hasiči ze stanice Frymburk pouze uklidili vozovku, vůz byl ponechán 

vedle silnice.  

10:11 Dopravní nehoda – U obce Loučovice ve směru na Frymburk se stala další 

dopravní nehoda, při které havarovalo také jedno osobní auto. K zásahu byla vyslána 

dobrovolná jednotka obce Vyšší Brod, nehoda byla nahlášena také SÚS. Při nehodě 

utrpěla zranění jedna osoba, kterou ihned ošetřila ZZS. Hasiči počkali do příjezdu 

Policie ČR a po vyšetření nehody zajistili odstranění následků nehody.  

15:38 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov vyjela ve svém 

městě do ulice Parkán, kde hořel odpad v plastovém kontejneru. Požár byl uhašen 

před příjezdem jednotky. Vzniklá škoda je nulová, požár není dále šetřen. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 30. října 

11:10 Technický zásah – Na vyžádání Policie ČR čistila profesionální jednotka ze stanice 

Jindřichův Hradec vozovku na parkovišti u STS v Jarošovské ulici v Jindřichově 

Hradci. Z odstaveného tahače kamiónu zde uniklo malé množství nafty. 

14:32 Planý poplach – Jednotka profesionálů ze stanice Dačice a jednotka SDH obce 

Slavonice byly vyslány k ohlášenému požáru stohu u obce Slavonice. Na místě 

hasiči zjistili, že se jedná o planý poplach – doutnající hnůj. 

 

   

Územní odbor Písek 

Sobota 30. října 



 

3 

 

 

 

11:00 Požár -. Požár listí a odpadu navezeného vedle hnojiště u obce Zběšičky likvidovali 

profesionální hasiči ze stanice Milevsko ve spolupráci s místními dobrovolnými 

hasiči. Jednotky požár zlikvidovali krátce před polednem. Vzniklá škoda je nulová, 

hodnota uchráněného majetku činí Kč 1 000,--. U požáru byla přítomna Policie ČR. 

Příčina vzniku požáru je v šetření. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 30. října 

11:06 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu zajistila v Horní ulici č. p. 136 

v Prachaticích místní profesionální jednotka.  

15:00 Technický zásah – Stejný zásah si připsali profesionálové ze stanice Vimperk, kteří 

zasahovali v obci Vlkovice č. p. 84. Na místo byla povolána také ZZS, hasiči 

pomohli s naložením imobilní osoby do sanitky.  

19:05 Technický zásah – V Národní ulici v domě č. p. 1006 v Prachaticích provedli 

místní profesionální hasiči uzavření vody vytékající z topení.  

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Sobota 30. října 

18:25 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice vyjela na 

příkaz operačního střediska do Čelakovského ulice ve Strakonicích, kde v domě č. p. 

179 na žádost uživatele provedla měření koncentrací plynu. Hasiči měřili 

koncentrace v chodbě domu a na schodišti a naměřili zvýšené hodnoty. Operační 

důstojník událost oznámil plynárenské společnosti. Uživateli velitel zásahu nařídil 

odvětrání domu a vyčkání na odborného pracovníka plynárenské pohotovostní 

služby. Po dohodě s příslušníky Policie ČR a uživatelem domu hasiči v 19:10 hodin 

místo události opustili.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 30. října 

10:20 Technický zásah – Jednotka SDH obce Jistebnice zařídila dovoz vody na samotu 

Kaplice.  

12:10 Dopravní nehoda – Na silnici č. 122 mezi obcemi Opařany a Staré Sedlo se střetly 

dva osobní automobily, kdy jeden z nich zůstal stát na komunikaci a druhý byl 

v příkopu. Když na místo přijeli hasiči z centrální stanice Tábor, byly dvě zraněné 

osoby již ošetřovány zdravotníky ZZS. Z vozů neunikaly žádné provozní látky, 

hasiči provedli pouze odpojení akumulátorů. Po příjezdu Policie ČR se jednotka 

vrátila na základnu. 
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12:10 Technický zásah – K ohlášenému požáru stromu vyjela do ulice U Kovárny 

v Táboře – Čekanicích profesionální jednotka z místní požární stanice. V době 

příjezdu jednotky na místo byl požár thůje již uhašen majitelem. Požár je beze 

škody.  

 

 

 

 

                                                                                     
 


