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Územní odbor  České Budějovice 

Pátek 29. října 

5:27 Dopravní nehoda – Za obcí Vranín na komunikaci E49 havaroval osobní automobil 

tovární značky Renault Kangoo. Zasahující hasiči ze stanice Suché Vrbné zajistili 

místo nehody, zabezpečili vůz proti poţáru a úniku provozních látek a událost 

předali Policii ČR k došetření. Po závěrečném úklidu místa nehody se jednotka 

vrátila zpět na základnu.  

10:22 Technický zásah – Na ţádost ZZS vyjeli profesionálové z centrální stanice České 

Budějovice k otevření bytu do obce Mokré č. p. 20. Hasiči nakonec byt neotvírali, 

ZZS byla jiţ uvnitř, kdyţ jednotka HZS přijela na místo.  

15:37 Dopravní nehoda – Následky další nehody, kdy se u obce Roudné střetly dvě 

osobní auta, odstranila opět profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. Hasiči 

zajistili oba vozy a provedli úklid místa nehody.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 29. října 

9:20 Technický zásah – Na sídlišti Na Vyhlídce č. p. 526 v Kaplici zasahovali 

profesionální hasiči z místní poţární stanice, kteří v domě zastavili hlavní přívod 

vody, jelikoţ z jednoho z bytů protékala voda i do bytů v niţších patrech.  

12:42 Technický zásah – Monitoring neznámé látky na řece Vltavě provedla v Linecké 

ulici v Českém Krumlově profesionální jednotka z centrální stanice. Hasiči ve 

spolupráci s příslušníky Policie ČR zjistili, ţe se jedná o malou olejovou skvrnu, 

která se rozptýlila bez moţnosti zachycení. V 13:16 hodin se jednotka HZS vrátila 

na základnu. O události byl byla informována ČIŢP a příslušný odbor ţivotního 

prostředí MěÚ v Českém Krumlově. 

13:26 Dopravní nehoda – Osádka rychlého zásahového automobilu vytáhla pomocí 

navijáku u kaple na Horní Bráně v Českém Krumlově zapadlý osobní automobil. 

Jednotka se vrátila na základnu v 14:06 hodin. 

17:03 Planý poplach – Na základě hlášení elektrické poţární signalizace vyjela 

profesionální jednotka ze stanice Kaplice do objektu sila v obci Kaplice – nádraţí. 

Průzkumem hasiči potvrdili, ţe se jedná o planý poplach.  

17:16 Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen poţár odpadu v plastovém 

kontejneru, který hořel v Jabloňové ulici v obci Větřní. Poţár uhasila jednotka SDH 

obce Větřní, velitel zásahu nahlásil likvidaci v 17:31 hodin. Jednotka se vrátila na 

základnu v 17:54 hodin. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 29. října 
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2:00 Planý poplach – Na poţár ohlášení elektrickou poţární signalizací vyjela na 

Masarykovo náměstí v Třeboni do objektu Besedy Třeboň místní profesionální 

jednotka. Hasiči potvrdili, ţe se jedná o planý poplach – chybně zapnutý hlásič na 

chodbě.  

7:58 Technický zásah – Ve spolupráci se ZZS a Policií ČR vnikli hasiči z centrální 

stanice Jindřichův Hradec do bytu v domě č. p. 463 v ulici Na Hliněnce v Nové 

Včelnici.  

14:12 Technický zásah – Za necelou hodinu se podařilo členům jednotky SDH obce 

Suchdol nad Luţnicí u své obci vytáhnout z příkopu zapadlý přívěs nákladního 

automobilu.  

18:28 Technický zásah – Další otevření dveří bytu zajistila pro Policii ČR a ZZS v ulici 

B. Němcové č. p. 210 v Dačicích místní profesionální jednotka.  

 

   

Územní odbor Písek 

Pátek 29. října Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 29. října 

17:52 Požár – Operační středisko HZS Jihočeského kraje vyslalo profesionální jednotku 

ze stanice Vimperk a jednotku SDH obce Volary do obce Zátoň, kde byl ohlášen 

poţár osobního automobilu. Jednalo se o poţár osobního automobilu Škoda Felicia, 

který hasiči okamţitě po svém příjezdu uhasili. Škoda je dle majitele vozu nulová, 

uchráněné hodnoty činí Kč 10 000,--. Příčinou vzniku poţáru byla změna 

provozních parametrů v motoru.  

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Pátek 29. října 

11:17 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR dohasila po dřívějším poţáru osádka 

cisterny ze stanice Blatná skrytá ohniska v zemědělském stavení v obci Míreč. Zásah 

byl ukončen v 14:13 hodin. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 29. října 
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17:05 Technický zásah – V ulici Svépomoc č. p. 669 v Sezimově Ústí evidují hasiči 

z centrální stanice Tábor nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

 

 

 

                                                                                     
 


