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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 20. září 

0:06 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila v Litvínovicích 

v ulici Pod Stromovkou profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

11:02 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR a ZZS vyjela jednotka z centrální stanice 

k nouzovému otevření dveří bytu v domě s pečovatelskou sluţbou v Tylově ulici č. 

p. 18/11 v Českých Budějovicích. Majitelka otevřela sama, hasiči nezasahovali. 

12:43 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu, kde byl zapnutý spotřebič, 

otevřela v ulici U Trojice č. p. 2661/1 v Českých Budějovicích opět jednotka 

z centrální stanice.  

14:00 Únik nebezpečných látek – Na křiţovatce ulic Karla IV. a Ţiţkova v Českých 

Budějovicích vyčistila jednotka ze stanice Suché Vrbné vozovku od přibliţně deseti 

litrů ropných látek uniklých z vozidla. U zásahu byla přítomna Policie ČR. 

14:16 Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak vyjela k dopravní nehodě, která se stala u 

obce Opatovice. Srazily se zde dva osobní automobily, nebylo nutné provádět 

vyproštění osoby. Zasahující hasiči zajistili místo nehody, provedli odpojení 

akumulátorů, sanaci vozovky od uniklého motorového oleje a po zadokumentování 

nehody Policií ČR vozovku zcela uklidili. 

20:27 Dopravní nehoda – Další úklid vozovky po dopravní nehodě si Policie ČR 

vyţádala na Strakonické ulici v Českých Budějovicích u obchodního domu Möbelix. 

Zásah provedli hasiči ze stanice Suché Vrbné. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 20. září 

16:44 Technický zásah – Jednotka SDH obce Přídolí čerpala ve své obci vodu. Zásah byl 

ukončen v 20:17 hodin. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 20. září 

17:03 Požár – Bez vzniklé škody byl uzavřen poţár malého rozsahu v areálu starého depa 

v Českých Velenicích. Poţár zlikvidovaly profesionální jednotky HZSP SŢDC a ze 

stanice Třeboň a z jednotky SDH obce České Velenice.  

20:50 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce České Velenice pak zasahovala u dopravní 

nehody, kdy uvolňovala komunikaci od havarovaného osobního automobilu. 

Nehoda se obešla bez zranění. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 20. září 



14:20 Technický zásah – K odstranění překáţek z komunikace I/20 mezi obcemi Písek a 

Protivín byla vyslána profesionální jednotka ze stanice Vodňany. Hasiči ţádné 

překáţky nenalezli, nezasahovali. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 20. září 

9:00 Technický zásah – Jednotka SDH obce Svatá Máří zajistila na ţádost starosty obce 

Štítkov plnění vodojemu. 

10:53 Dopravní nehoda – Následky nehody osobního automobilu Dacia Logan, který 

havaroval u Prachatic ve směru na Libínské sedlo, odstranila profesionální jednotka 

z centrální stanice Prachatice. Hasiči u havarovaného vozu, jeţ zůstal otočený na 

střeše, odpojili akumulátor, zajistili místo nehody a do příjezdu Policie ČR řídili 

provoz na komunikaci. 

14:15 Technický zásah – Stejná jednotka pak u Libínského Sedla odklízela z vozovky 

spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 20. září 

6:16 Technický zásah – Otevření dveří bytu a snesení pacienta do sanitky provedla 

v Rybniční ulici č. p. 1283 ve Strakonicích na ţádost ZZS místní profesionální 

jednotka. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 20. září 

6:41 Technický zásah – Do ţelezniční stanice Chotoviny vyjela na asistenci 

profesionální jednotka HZSP SŢDC. Po dohodě na místě události jednotka 

nezasahovala. 

7:28 Dopravení nehoda – Na ţádost KOPIS HZS Středočeského kraje zasahovala 

profesionální jednotka z centrální stanice Tábor u dopravní nehody, která se stala u 

obce Miličín (sjezd z D3). Střetly se zde osobní automobily továrních značek Škoda 

Fabia a Fiat Brava s vozem nákladním. Hasiči museli z Fiatu vyprostit dvě zraněné 

osoby, jedna z nich byla do nemocnice transportována letecky. Poté bylo místo 

zásahu předáno veliteli HZS Středočeského kraje. Celkem utrpěly zranění čtyři 

osoby.  

10:37 Technický zásah – Pomocí navijáku z vozu HZS vytáhli hasiči z centrální stanice 

Tábor v obci Horky v ulici Na Hrázi sanitku zapadlou na louce. Zásah byl ukončen 

krátce před půl dvanáctou. 

 


