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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 23. září 

2:28 Technický zásah – Na vyţádání Policie ČR pomohly osádky dvou cisteren ze stanic 

České Budějovice a Suché Vrbné s technickým zsáahem mezi obcemi Jivno a 

Rudolfov.  

7:34 Technický zásah – Asistenci při svařování v ţelezniční stanici Borovany zajistila 

profesionální jednotka HZSP SŢDC. 

8:20 Dopravní nehoda – Profesionálové ze stanice Suché Vrbné byli vysláni na kruhový 

objezd na Okruţní ulici v Českých Budějovicích, kde se ve směru na Lišov střetly tři 

osobní automobily. Po odpojení autobaterií zasahující hasiči museli u jednoho 

z vozů zabránit dalšímu úniku benzínu. Vozovku pak vyčistili pomocí sorbentu. Po 

vyšetření nehody Policií ČR jednotka vozy odtáhla mimo komunikaci.  

9:11 Technický zásah – Na Lidické třídě č. p. 438/72 v Českých Budějovicích evidují 

profesionálové z centrální stanice nouzové otevření dveří bytu. 

9:57 Požár – Škoda ve výši Kč 1 000,-- byly vyčíslena po poţáru dvou balíků slámy ve 

stohu (200 balíků), které z dosud nestanovené příčiny hořely u obce Bavorovice u 

cyklostezky. K zásahu vyjeli profesionálové z centrální stanice. Poţár zlikvidovali 

během několika minut vysokotlakým proudem. Pro úplně dohašení museli částečně 

stoh rozebrat. Po nahlášené likvidaci bylo místo zásahu předáno Policii ČR a jelikoţ 

k poţáru došlo v blízkosti ţelezniční trati, dostavili se na místo také profesionálové 

HZSP SŢDC. Hasiči svým zásahem uchránili majetek za Kč 100 000,--. Zásah byl 

pro jednotku HZS ukončen v 11:00. 

16:27 Technický zásah – K dalšímu nouzovému otevření dveří bytu vyjela jednotka 

z centrální stanice do Osikové ulice č. p. 1694 v Českých Budějovicích. Zde však 

nečekala ţádná kontaktní osoba, jednotka proto nezasahovala. 

20:16 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu prodejny 

Jednota v Hlinecké ulici v Týně nad Vltavou. Jednalo se o planý poplach – závada 

na čidle. Průzkum provedli profesionální hasiči z místní poţární stanice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 23. září 

13:20 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyţádala profesionální hasiče ze stanice Kaplice 

k provedení úklidu vozovky po dopravní nehodě, která se stala za obcí Kaplice-

nádraţí ve směru na obec Pořešín. Srazily se zde tři automobily továrních značek 

VW transporter, Opel Astra a Ford Escort. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči 

zabezpečili jeden z vozů proti poţáru odpojením akumulátoru a vyčistili vozovku od 

uniklé chladící kapaliny.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 23. září 



15:04 Technický zásah – Zabouchnuté dveře bytu, za kterými byl zapnutý spotřebič, 

otevřela na sídlišti U Nádraţí č. p. 812 v Jindřichově Hradci profesionální jednotka 

z centrální stanice.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 23. září  Bez událostí  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 23. září 

10:18 Technický zásah – Na ţádost starosty obce Zbytiny naplnila ve své obci jednotka 

SDHO Zbytiny jímku vodou. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 23. září 

15:21 Dopravní nehoda – K nehodě ohlášené s nutností vyproštění zraněných osob 

vyslalo operační středisko HZS Jihočeského kraje k obci Svinětice dva vozy ze 

stanice Vodňany. Velitel zásahu po provedeném průzkumu nahlásil, ţe se jedná o 

nehodu osobního automobilu, který zůstal otočený na střeše a jehoţ řidička je jiţ 

mimo vůz. Hasiči provedli zabezpečení místa nehody a zabezpečení havarovaného 

vozu. Na místo události vyjel pro vyproštění vozu automobilový jeřáb z centrální 

stanice Strakonice. Krátce před půl šestou byly obě jednotky hasičů na svých 

základnách. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 23. září 

9:08 Planý poplach – Osádky cisteren ze stanic Soběslav, Týn nad Vltavou a z jednotek 

SDH obcí Březnice a Bechyně vyjely k obci Bechyně, kde byl u letiště ohlášen blíţe 

neučený poţár. Na místě se ukázalo, ţe se jednalo o planý poplach – kouř 

z dýmovnice.  

14:27 Požár – Dohašení dvou ohnisek po dřívějším poţáru provedly v obci Maršov 

osádky dvou cisteren z centrální stanice Tábor a z jednotky SDH obce Maršov. 

Jednotky se na své základny vrátily v 16:11 hodin. 

19:53 Technický zásah – Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila v obci Vesce č. p. 69 

profesionální jednotka ze stanice Soběslav. 

 


