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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 10. září 

0:45 Dopravní nehoda – Na požár osobního automobilu po dopravní nehodě vyjela na 

Pražskou třídu v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice. 

Nejednalo se o klasický požár, hasiči provedli pouze odpojení akumulátoru. Poté se 

jednotka vrátila na základnu. Na místo poté vyjela ještě jednotka ze stanice Suché 

Vrbné, která provedla úklid místa zásahu.  

1:33 Technický zásah – Další zásah si jednotka z centrální stanice připsala na křižovatce 

ulic Holečkova a Jar. Haška v Českých Budějovicích, kde dohasila požár dopadu 

v odpadkovém koši. Nevznikla žádná škoda.  

13:11 Technický zásah – Do uzamčeného osobního automobilu tovární značky Škoda 

Octavia, ve kterém zůstalo zabouchnuté malé dítě, vnikli a otevřeli v Netolické ulici 

v Českých Budějovicích profesionálové z centrální stanice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 10. září 

13:29 Technický zásah – Na žádost starosty obce Věžovatá Pláně zajistila v části Dolní 

Pláně jednotka SDH obce Věžovatá Pláně čerpání a čištění nádrže.  

17:49 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě provedla u obce Kaplice – 

nádraží ve směru na Rozpoutí profesionální jednotka ze stanice Kaplice.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 10. září 

9:07 Technický zásah – Jednotka SDH obce Stráž nad Nežárkou asistovala ve své obci 

při pálení staré slámy. 

9:21 Technický zásah – V Třeboni na Hliníku č. p. 825 evidují místní profesionálové 

nouzové otevření dveří bytu. 

12:49 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla zdravotníkům ZZS v ulici 

Kosmonautů č. p. 13 v Jindřichově Hradci jednotka z centrální stanice. 

 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 10. září 

13:17 Technický zásah – Tři užovky obojkové odchytli a pustili do volné přírody v obci 

Putim u domu č. p. 57 profesionální hasiči z centrální stanice Písek. 

19:42 Únik nebezpečných látek – V Písku ve Stínadlech provedli místní profesionálové 

úklid vozovky od uniklých provozních látek. 



20:26 Technický zásah – Na monitoring kouře vyjela do ulice Pod Portyčskými skalami 

profesionální jednotka z centrální stanice. Jednalo se o táborák. 

20:58 Technický zásah – Stejná jednotka pak provedla osvícení heliportu v nemocnici 

v Písku. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 10. září 

8:56 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě osobního automobilu, jež byla původně 

ohlášena s nutností vyproštění zraněných osob, vyjela do Hradební ulice 

v Prachaticích místní profesionální jednotka. Když hasiči přijeli na místo, byla osoba 

z vozu již venku. Hasiči provedli zabezpečení vozu a zajištění místa nehody. Zásah 

byl ukončen v 12:45 hodin. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 10. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 10. září 

18:01 Technický zásah – Jednotka SDH obce Přehořev zasahovala v obci Kvasejovice, 

kde vyprostila ze stromu model letadla.  

20:14 Požár – Beze škody byl uzavřen požár tůjí v obci Chýnov, který zlikvidovala místní 

dobrovolná jednotka. Zásah jednotky trval přibližně dvacet minut.  

 

 

 

 

 


