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Územní odbor České Budějovice 

Středa 28. září 

15:15 Technický zásah – V Otakarově ulici č. p. 1760/22 v Českých Budějovicích 

pomohli hasiči z centrální stanice paní, která spadla z invalidního vozíku. Jednotka 

posadila paní na vozík a v 15:54 hodin se vrátila zpět na základnu. 

16:47 Technický zásah – Stejná jednotka pak zasahovala v Netolické ulici č. p. 1147/1 

v Českých Budějovicích, kde hasiči za přítomnosti Policie ČR otevřeli dveře bytu, 

ze kterého protékala voda do spodních pater.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 28. září 

10:03 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla zdravotníkům ZZS v ulici 

T. G. Masaryka č. p. 116 v Českém Krumlově osádka rychlého zásahového 

automobilu z místní centrální stanice.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 28. září 

1:44 Dopravní nehoda – Naloţení havarovaného osobního automobilu a úklid vozovky 

zajistila ve Švermově ulici v Nové Bystřici po dopravní nehodě profesionální 

jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 28. září 

6:09 Požár – V obci Hradiště v ulici K Lipám došlo dnes po šesté hodině ranní k poţáru 

v objektu garáţí jedné z firem. K zásahu vyjely osádky dvou cisteren z centrální 

stanice Písek. Průzkum místa události ukázal, ţe v garáţi hoří nákladní automobil 

tovární značky Tatra. Zasahující hasiči dostali poţár rychle pod kontrolu, a to do 

deseti minut od svého příjezdu. Za další půl hodinu velitel zásahu nahlásil úplnou 

likvidaci poţáru. Vyšetřovatel HZS společně s majitelem a Policií ČR vyčíslil 

vzniklou škodu celkem na Kč 500 000,-- tak, ţe Kč 100 000,-- je na nákladním voze 

a Kč 400 000,-- na garáţi a vedle stojících vozech. Příčina vzniku poţáru je 

předmětem šetření.  

10:20 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR otevřeli hasiči ze stanice Vodňany 

dveře pokoje hotelu Blanice v Blanické ulici v Protivíně.  

 

 

Územní odbor Prachatice 



Středa 28. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 28. září 

8:14 Dopravní nehoda – Dle informací Policie ČR bez zranění se obešla nehoda 

osobního automobilu a vlaku, které se střetly na ţelezničním přejezdu v Riegrově 

ulici v Blatné. Osobní vůz byl vytlačen z vozovky, nikdo nebyl zraněn. Následky 

nehody odstranili profesionálové z jednotky HZSP SŢDC a ze stanice Blatná.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 28. září 

17:26 Dopravní nehoda – Zajištění místa nehody, zabezpečení havarovaného vozu Škoda 

Felicia proti poţáru a kontrolu úniku provozních látek provedla profesionální 

jednotka ze stanice Soběslav u obce Veselí nad Luţnicí, kde ve směru na Třeboň vůz 

narazil do svodidel. V době příjezdu hasičů byl lehce zraněný řidič mimo 

havarovaný vůz, spolujezdkyně vyvázla bez zranění. Jelikoţ byla nehoda ohlášena 

s nutností vyproštění zraněných osob, vyjela na místo také profesionální jednotka ze 

stanice Třeboň. Ta však byla ještě během jízdy k zásahu odvolána. Hasiči u nehody 

spolupracovali s Policií ČR a ZZS.  

 


