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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 25. září 

0:01 Planý poplach – Opět v objektu firmy Willy Betz Logistik, s. r. o. v Pekárenské 

ulici v Českých Budějovicích ohlásila elektrická poţární signalizace poţár. Jednalo 

se opět o planý poplach, objekt byl od signalizace odpojen. 

0:46 Technický zásah – Ohledání lokomotivy po moţné sráţce provedla v Nádraţní ulici 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka HZSP SŢDC.  

12:19 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila na vyţádání Policie 

ČR u obce Neznašov ve směru na Albrechtice nad Vltavou profesionální jednotka ze 

stanice Týn nad Vltavou. Při nehodě se střetly dva osobní automobily, nikdo nebyl 

zraněn. Zasahující hasiči čistili vozovku od uniklých provozních látek.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 25. září 

10:02 Planý poplach – Vadné čidlo elektrické poţární signalizace bylo příčinou planého 

výjezdu profesionální jednotky ze stanice Kaplice do objektu ZZS Pelhřimov, a. s. 

v Kaplici.  

16:33 Únik nebezpečných látek – Naftu rozjeţděnou po celé vozovce v Šumavské ulici 

v Kaplici odstranila profesionální jednotka z místní poţární stanice. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 25. září 

2:15 Dopravní nehoda – V Třeboni na Sídlišti u domu č. p. 709 zasahovala profesionální 

jednotka z místní poţární stanice u dopravní nehody osobního automobilu. Hasiči 

museli z vozu vyprostit jednu zraněnou osobu a zároveň havarovaný vůz zabezpečili 

proti poţáru a proti úniku provozních látek. 

9:15 Požár – Ţádná škoda nevznikla po poţáru lesní hrabanky, která hořela na ploše cca 

2 x 2,5 metrů u obce Velký Ratmírov. Na místě zasahovala profesionální jednotka 

z centrální stanice Jindřichův Hradec. Poţár hasiči měli v 11:17 hodin pod 

kontrolou, za další hodinu byl zcela uhašen.  

14:46 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě motocyklu provedla 

v Třeboni jednotka místních profesionálních hasičů. Hasiči odstranili z vozovky 

uniklý motorový olej a v 15:24 hodin se vrátili na základnu. 

17:24 Záchrana osoby – K dalšímu zásahu vyjela profesionální jednotka ze stanice 

Třeboň společně s jednotkou SDH obce Suchdol nad Luţnicí do obce Majdalena 

k záchraně osoby z vody. Hasiči pomocí motorového člunu osobu vytáhli na břeh do 

pěti minut od svého příjezdu a okamţitě započali z resuscitací. V oţivování 

pokračovala také Zdravotnická záchranná sluţba, bohuţel však byly všechny pokusy 

marné. Profesionálové se na základnu vrátili v 18:31 hodin, dobrovolná jednotka 

obce Suchdol nad Luţnicí pak v 20:30 hodin. 



17:30 Planý poplach – K ohlášenému poţáru odpadu v popelnici byly vyslány 

k autobusovému nádraţí v Jateční ulici v Třeboni dobrovolné jednotky obcí Chlum u 

Třeboně a Branná. Jednalo se o planý poplach, jednotky prohledali současně více 

míst, ale nenalezli ţádný poţár.  

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 25. září 

9:06 Dopravní nehoda – Dvě osoby utrpěly zranění při dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů, jeţ se střetly v obci Radobytce na silnici vedoucí na Prahu. 

Profesionální hasiči z centrální stanice Písek provedli úklid místa nehody.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 25. září 

1:06 Požár – Na základě ohlášení Městské policie Prachatice likvidovala profesionální 

jednotka z centrální stanice poţár odpadu v plechovém kontejneru v Nádraţní ulici 

v Prachaticích. Poţár hasiči uhasili vysokotlakým proudem během několika minut, 

vzniklá škoda je nulová. 

4:29 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům 

ZZS ve Volarech v ulici 5. května jednotka místních dobrovolných hasičů. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 25. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 25. září 

6:43 Dopravní nehoda – Na konci obce Malšice ve směru na Bechyni zasahovala na 

základě ohlášení ZZS profesionální jednotka z centrální stanice Tábor u dopravní 

nehody dvou osobních automobilů. Hasiči vozy továrních značek Citroen AX a 

Škoda Felicia zajistili proti vzniku poţáru a proti úniku provozních látek. Poté byla 

nehoda předána Policii ČR k šetření. Při nehodě byla zraněna řidička Citroenu, 

kterou ZZS převezla do nemocnice.  

16:02 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nadějkov pročistila ve své obci na ţádost 

starosty zanesené kanály. 

19:51 Požár – Poţár suché trávy a slámy hořící na ploše cca 8 x 8 metrů uhasila na 

bývalém tankodromu v Táboře – Klokotech v ulici Ke Chlumu osádka cisterny 

z centrální stanice. Poţárem, který hasiči zvládli přibliţně za dvacet minut, 

nevznikla ţádná škoda. 



21:40 Technický zásah – Ke kouři linoucímu se z bytu v domě č. p. 514 v ulici Had 

Hvíţďalkou v Soběslavi vyjela profesionální jednotka z místní poţární stanice. 

Průzkum místa události ukázal, ţe majitel bytu si ohříval večeři na sporáku a 

mezitím usnul. Byl však ještě před příjezdem hasičů probuzen sousedem, jídlo sám 

uhasil ve dřezu a provedl odvětrání bytu. Hasiči provedli kontrolu okolních bytů a 

stoupaček nad zasaţeným bytem. Evakuace osob nebyla nutná. Na místě byla 

přítomna také ZZS a Policie ČR.  

 


