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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 26. září 

8:37 Technický zásah – Asistenci při svařování kolejnic zajistila v obci Vidov 

profesionální jednotka HZSP SŢDC. 

9:17 Technický zásah – V zahradě mateřské školky pro zrakově postiţené 

v Zachariášově ulici v Českých Budějovicích odstranila jednotka ze stanice Suché 

Vrbné hnízdo nebezpečného hmyzu.  

12:40 Technický zásah – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala také v Školní ulici 

v Hrdějovicích. 

19:13 Technický zásah – Osádka automobilové plošiny zasahovala v Českých 

Budějovicích na křiţovatce ulic Čechova a Vrchlického, kde sundali ze stromu klíče. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 26. září 

4:34 Požár – Škoda ve výši Kč 200 000,-- byla stanovena po poţáru kabelů a kabelové 

lávky v papírně v obci Loučovice. Poţár uhasily během hodiny profesionální hasiči 

ze stanice Frymburk společně s dobrovolnou jednotkou obce Loučovice. Hodnota 

uchráněného majetku je Kč 2 000 000,--, příčina vzniku poţáru je předmětem 

šetření. 

7:26 Technický zásah – Na Sídlišti č. p. 385 ve Velšíně pomohla jednotka z centrální 

stanice Český Krumlov zdravotníkům ZZS se snesením pacienta do sanitky.  

19:11 Technický zásah – Dveře bytu, kde zůstalo zabouchnuté malé dítě, otevřela ve 

čtvrtém patře domu č. p. 166 v Dolním Dvořišti osádka rychlého zásahového 

automobilu ze stanice Kaplice.  

21:48 Planý poplach – Profesionální jednotka HZSP SŢDC provedla kontrolu dráţního 

objektu v obci Holkov, kde elektrická poţární signalizace ohlásila poţár. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 26. září 

9:03 Technický zásah – Společně se ZZS a Policií ČR vnikli hasiči z centrální stanice do 

bytu v ulici U Nemocnice č. p. 66 v Jindřichově Hradci. 

15:04 Technický zásah – Jednotka SDH obce Stráţ nad Neţárkou zajistila ve své obci 

čištění kanalizace. 

23:01 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla dopravní nehoda kamiónu, 

který havaroval v Dačicích na komunikaci vedoucí na Jindřichův Hradec. Kamión 

skončil v příkopě a unikal z něj motorový olej. Zasahující hasiči ze stanice Dačice 

provedli zasypání olejové skvrny sorbentem, úklid vozovky a vymezení zasaţeného 

místa tak, aby v sanaci mohla v ranních hodinách pokračovat IŢP. 

 



 

Územní odbor Písek 

Pondělí 26. září 

12:58 Technický zásah – Čištění kanalizace provedla v obci Květuš místní jednotka 

dobrovolných hasičů. 

23:27 Dopravní nehoda – Dvacet minut trval zásah hasičů z centrální stanice, kteří 

v Písku na Budějovickém Předměstí u benzínové čerpací stanice ÖMV likvidovali 

následky dopravní nehody osobního automobilu. Vůz byl v době příjezdu hasičů 

převrácený na střeše, Policie ČR jiţ provedla zadokumentování, hasiči zajistili úklid 

místa nehody a uvolnění komunikace.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 26. září 

4:57 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŢDC odstranila 

z ţelezniční trati u obce Stoţec sraţeného jelena.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 26. září 

7:05 Dopravní nehoda – U Libějovic ve směru do Českých Budějovic došlo k dopravní 

nehodě pěti osobních automobilů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Úklid vozovky a 

řízení provozu na komunikaci do příjezdu Policie ČR zajistila profesionální jednotka 

ze stanice Vodňany.  

11:29 Dopravní nehoda – Osádka cisterny a automobilového jeřábu z centrální stanice 

Strakonice zasahovaly ve Volyni ve Školní ulici u dopravní nehody osobního 

automobilu. Zasahující hasiči provedli úklid a uvolnění vozovky.  

16:01 Technický zásah – Jednotka SDH obce Střelské Hoštice si připsala technický zásah, 

a to čištění poţární nádrţe ve své obci.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 26. září 

9:11 Požár – Pouze příslušník pro zjišťování příčin vzniku poţáru vyjel do objektu 

Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, kde šetřil poţár postele a odpadkového 

koše. Poţár byl bez účasti jednotek HZS. Vzniklá škoda činí Kč 10 000,--, hodnota 

uchráněného majetku je Kč 100 000,--. Příčina vzniku poţáru je v šetření. 

17:08 Technický zásah – Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila v obci Blanice č. p. 116 

jednotka SDH obce Mladá Voţice.  

 


