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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 24. září 

6:35 Planý poplach – Ve firmě Willi Betz Logistik, s. r. o. v Pekárenské ulici v Českých 

Budějovicích ohlásila elektrická poţární signalizace poţár. Průzkum místa události 

ukázal, ţe se jedná o planý poplach. Průzkum provedla jednotka z centrální stanice.  

16:22 Planý poplach – Profesionální jednotka HZSP SŢDC vyjela k poţáru na základě 

ohlášení elektrické poţární signalizace do jednoho ze svých objektů v Českých 

Budějovicích. Jednalo se však o planý poplach. 

17:38 Dopravní nehoda – Na ţelezničním přejezdu v Boršově nad Vltavou – Poříčí 

zasahovali profesionálové z centrální stanice České Budějovice a z jednotky HZSP 

SŢDC u dopravní nehody cyklisty. Cyklista měl dle hlášení ZZS po pádu zůstat 

zaklíněný v kolejišti. Operační středisko HZSP SŢDC zajistilo zastavení dopravy na 

ţelezniční trati. Kdyţ hasiči přijeli na místo, byl zraněný jiţ v péči ZZS a byl mimo 

trať. Profesionálové z centrální stanice se vrátili na základnu, následky nehody řešila 

pouze jednotka HZSP SŢDC. U nehody byla přítomna také Policie ČR.  

18:00 Technický zásah – Osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice 

přejela od nehody z Boršova nad Vltavou do Pekárenské ulice v Českých 

Budějovicích, kde v domě č. p. 1060/25 provedla nouzové otevření dveří bytu. 

20:04 Požár – Ke kontrolovanému vyhoření byl ponechán stoh, který hořel mezi obcemi 

Včelná a Roudné. Stoh o rozměrech 30 x 10 x 6 metrů byl zasaţen poţárem v celém 

svém rozsahu, lokalizaci poţáru provedly osádky dvou cisteren z centrální stanice 

České Budějovice. Na místo se dostavila také jednotka HZSP SŢDC. U poţářiště se 

hasiči provádějící monitoring vystřídali před půlnocí a následující den v půl třetí 

ráno a v půl osmé. Majiteli byl vyhořelý stoh předán v 25. 9. v dopoledních 

hodinách. Výše škody činí Kč 150 000,-- , hodnota uchráněného majetku je nulová. 

Příčinu vzniku poţáru šetří Policie ČR.  

22:12 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny zasahovala u 

dopravní nehody, která se stala u obce Ločenice ve směru na Něchov. Havaroval zde 

osobní automobil, který skončil v příkopu. Řidič byl odvezen ZZS do nemocnice, 

hasiči provedli zajištění místa nehody, zabezpečení havarovaného vozu a úklid 

vozovky. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 24. září 

8:13 Technický zásah – Jednotka SDH obce Přídolí aţ do 20. hodin zajišťovala v obci 

Záluţí dodávku vody do vodovodního řádu.  

11:45 Planý poplach – Na základě ohlášení elektrické poţární signalizace vyjela 

profesionální jednotka ze stanice Kaplice do objektu firmy ZZN Pelhřimov, a. s. 

v Kaplici. Jednalo se o planý poplach. 

13:12 Dopravní nehoda – Rychlý zásahový automobil z centrální stanice Český Krumlov 

vyjel do obce Kájov, kde ve směru na Černou v Pošumaví havaroval osobní 

automobil s motorkou. Zraněný motorkář musel být do nemocnice transportován 



letecky. Hasiči provedli zabezpečení obou dopravních prostředků proti poţáru a 

úniku provozních látek a asistovali Policii ČR při šetření nehody. 

15:12 Planý poplach – K poţáru odpadu vyjela k obci Frymburk osádka cisterny z místní 

poţární stanice. Na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o pálení na skládce.  

16:14 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov a jednotky SDH 

obce Kájov, Chvalšiny a Hořice na Šumavě byly vyslány k ohlášenému poţáru 

rodinného domu č. p. 109 v obci Kájov – Zátiší. Jiţ během jízdy k zásahu byly 

dobrovolné jednotky obcí Chvalšiny a Hořice na Šumavě odvolány, jednalo se pouze 

o zahoření zásuvky a zakouření stěny v obývacím pokoji domu. Vzniklá škoda byla 

vyčíslena na Kč 1 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 2 000 000,--. Příčina 

vzniku poţáru je předmětem šetření. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 24. září 

1:39 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Dačice vyjela k obci Horní 

Bolíkov, kde ve směru na Mrákotín havarovaly osobní a nákladní automobil. Kdyţ 

hasiči přijeli na místo, zasahovala zde jiţ jednotka HZS Kraje Vysočina ze stanice 

Telč. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly odvezeny ZZS. Jednotky 

HZS provedly zajištění vozů proti vzniku poţáru. Poté se jednotka ze stanice Telč 

vrátila na svoji základnu. Jihočeští hasiči pak po vyšetření nehody Policií ČR 

provedli úklid komunikace.  

8:53 Únik nebezpečných látek – Osádky dvou vozidel z jednotky SDH obce České 

Velenice se podílely na úklidu vozovky od oleje. Zásah v Revoluční ulici v Českých 

Velenicích jednotka ukončila v 10:12 hodin. 

16:16 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Třeboň zasahovala u Třeboně 

části obce Dvorce, kde došlo k bočnímu střetu osobních automobilů továrních 

značek Fiat a Škoda Octavia. V době příjezdu hasičů byly oba vozy mimo 

komunikaci v příkopu, Fiat na střeše. Dvě zraněné osoby ošetřila ZZS a převezla do 

nemocnice. Hasiči u obou havarovaných aut odpojili akumulátory a po vyšetření 

nehody Policií ČR otočili Fiat zpět na kola. Ani u jednoho z vozů nebyl zjištěn únik 

provozních látek. 

 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 24. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 24. září 

15:37 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná sluţba ohlásila na operační středisko 

HZS dopravní nehodu motorky, ke které došlo za Prachaticemi ve směru na 



Ţernovice. Po příjezdu na místo události hasiči z centrální stanice Prachatice zjistili, 

ţe se jedná o motocykl Yamaha, který je mimo komunikaci a jehoţ zraněný řidič je 

za svodidly v příkopě. Hasiči společně se zdravotníky ZZS přenesli zraněného do 

sanitky. Po zaměření nehody Policií ČR jednotka HZS naloţila motocykl na přívěs 

za soukromé vozidlo a provedli úklid vozovky. 

23:53 Požár – Beze škody byl uzavřen poţár odpadu v areálu škody ve Vodňanské ulici 

v Prachaticích, který uhasila místní profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 24. září 

10:27 Technický zásah – V Máchově ulici č. p. 894 ve Strakonicích pomohli místní 

profesionálové Zdravotnické záchranné sluţbě se snesením pacientky do sanitky. 

Hasiči k transportu pouţili vakuová nosítka a pacientku snesli z bytu ve 4. 

nadzemním podlaţí aţ do vozu ZZS.  

11:52 Dopravní nehoda – Následky střetu motorky a osobního automobilu řešila ve 

Strakonicích v ulici Obránců mírů jednotka profesionálů z centrální stanice. V době 

příjezdu hasičů byl zraněný motorkář jiţ v péči ZZS. Hasiči provedli pouze zajištění 

místa nehody a kontrolu úniku provozních látek. Zásah byl po deseti minutách 

ukončen.  

14:08 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si jednotka z centrální stanice 

Strakonice připsala ve Volyni v ulici Karla Čapka č. p. 711. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 24. září  Bez událostí 

 


