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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 29. září 

10:01 Technický zásah – Pro ZZS pomohli hasiči ze stanice Týn nad Vltavou se snesením 

pacienta do sanitky, a to v Malostranské ulici č. p. 450 v Týně nad Vltavou.  

11:40 Dopravní nehoda – K váţné dopravní nehodě došlo u obce Horní Stropnice, kde se 

střetl nákladní vůz převáţející dřevo z vozem osobním. Operační středisko HZS 

Jihočeského kraje k zásahu vyslalo osádku cisterny ze stanice Trhové Sviny. Hasiči 

museli ze zničeného osobního auta vyprostit dvě těţce zraněné zaklíněné osoby. Obě 

byly sanitkami transportovány do nemocnice. Zároveň bylo provedeno zajištění 

místa nehody a zabezpečení vozů proti poţáru a proti úniku provozních látek. 

Jednotka HZS u nehody spolupracovala s Policií ČR a ZZS. 

12:37 Dopravní nehoda – Další dopravní nehodu na Krajské operační a informační 

středisko HZS Jihočeského kraje nahlásila Zdravotnická záchranná sluţba. Nehoda 

se stala u obce Kamenný Újezd a srazily se při ní nákladní vůz s vozem osobním. 

K nehodě byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné a rychlý zásahový 

automobil z centrální stanice Český Krumlov. Pro řidičku osobního vozu se nehoda 

stala tragickou. Střet vozů nepřeţil ani její pes. Po zadokumentování nehody Policií 

ČR zasahující hasiči vyprostili mrtvé tělo. Poté obě jednotky místo nehody opustily. 

Jednotka ze Suchého Vrbného se pak na místo vrátila na ţádost Policie ČR znovu, 

aby společně s SÚS České Budějovice provedla úklid komunikace.  

14:06 Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen poţár odpadu v plechovém 

kontejneru, ke kterému došlo v Holečkově ulici v Českých Budějovicích. Poţár 

během několika minut uhasila profesionální jednotka z centrální stanice.  

15:12 Dopravní nehoda – K provedení úklidu vozovky po dopravní nehodě osobního a 

nákladního automobilu vyjela do obce Nové Homole profesionální jednotka ze 

stanice Křemţe. Z proraţené nádrţe nákladního automobilu uniklo na silnici a do 

blízké půdy cca 200 litrů nafty. V nádrţi zůstalo dalších přibliţně 600 litrů. 

Zasahující hasiči provedli jímání unikající nafty, provizorně utěsnili prasklou nádrţ 

pomocí těsnícího tmelu a naftovou skvrnu na komunikaci posypali sorbentem. 

Velitel zásahu si na místo vyţádal posilovou jednotku z centrální stanice České 

Budějovice, která přečerpala naftu z nádrţe do připravených sudů. K nehodě se 

dostavil pracovním ČIŢP, který se s majitelem nákladního vozu dohodnul na 

odtěţení kontaminované zeminy z příkopu. V půl páté obě zasahující jednotky místo 

zásahu opustily. V 17:14 hodin po vyšetření nehody Policií ČR byla na místo 

vyslána profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné pro závěrečný úklid místa 

nehody.  

16:49 Dopravní nehoda – Z obce Nové Homole přejela jednotka ze stanice Suché Vrbné 

do Českých  Budějovic, kde na křiţovatce ulic Praţská a Nádraţní čistila vozovku 

od malého mnoţství motorového oleje uniklého z havarovaného motocyklu. 

17:19 Planý poplach – Ve firmě Robert Bosch, s. r. o. v Českých Budějovicích ohlásila 

elektrická poţární signalizace poţár. Hasiči nezasahovali, jednalo se o planý 

poplach. 

17:50 Dopravní nehoda – Další úklid po dopraví nehodě si připsala jednotka ze stanice 

Suché Vrbné na Husově třídě v Českých Budějovicích. 



17:56 Požár – K blíţe neurčenému poţáru trávy vyjela do areálu bývalého tankodromu na 

Husově třídě v Českých Budějovicích osádka cisterny z centrální stanice. Na místě 

bylo nalezeno jiţ uhašené ohniště.  

19:59 Technický zásah – V Plzeňské ulici č. p. 613/81 v Českých Budějovicích eviduje 

jednotka z centrální stanice nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 29. září 

16:37 Planý poplach – K poţáru hlášenému elektrickou poţární signalizace vyjela do 

objektu ZZN Pelhřimov, a. s. v Kaplici-nádraţí profesionální jednotka ze stanice 

Kaplice. Jednalo se o planý poplach. 

17:34 Planý poplach – Jednotka ze stanice Kaplice a jednotky SDH obcí Vyšší Brod a 

Malonty byly vyslány do Dolního Dvořiště, kde se z okna panelového domu č. p. 

146 valil kouř. Jednalo se však o připálené potraviny na sporáku. Na místě byla 

přítomna Policie ČR. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 29. září 

11:29 Záchrana zvířete – Profesionální hasiči z centrální stanice Jindřichův Dvorech 

provedli záchranu koně, který v obci Dvorce u Stráţe nad Neţárkou spadnul do 

studně. Zasahující hasiči postavili trojnoţku, kam navázali úvazky. Ty pak podtáhli 

pod koněm a zvíře vytáhli nahoru na zem. Záchrana koně hasičům trvala necelou 

půlhodinu.  

22:30 Technický zásah – Ve Václavské ulici č. p. 107 v Jindřichově Hradci otevřeli hasiči 

z centrální stanice dveře pokoje, kde byla zabouchnutá ţena s dětmi.  

 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 29. září 

8:45 Požár – V 8:45 hodin vyjely tři cisterny a automobilový ţebřík profesionálních a 

dobrovolných hasičů města Písek k ohlášenému poţáru střechy. Událost byla 

nahlášena v Rašínově ulici v Písku, kde se ze střechy jednoho z obytných domů valil 

kouř. Po provedeném průzkumu velitel zásahu nahlásil, ţe poţár zasáhnul střešní 

konstrukci domu a částečně se prohořel i do patra. Zasahující hasiči museli část 

střechy odkrýt, teprve pak se dostali k hlavnímu ohnisku. Zároveň s hasebními 

pracemi z patra vynášeli nábytek. Po hodině hasebních prací byla v 9:55 hodin 

nahlášena lokalizace poţáru. Všechna ohniska byla dohašena za dalších dvacet 

minut. Výše vzniklé škody je Kč 1 000 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 

2 000 000,--. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při manipulaci s ohněm. Nikdo 

nebyl zraněn, hasiči na místě spolupracovali s Policií ČR.  



19:38 Technický zásah – V Harantově ulici v Písku byl z jedné ohraničené díry v zemi 

cítit plyn. Měření koncentrace provedla profesionální jednotka z centrální stanice 

Písek. Na místo byla povolána také pohotovostní plynárenská sluţba. Té byla 

událost předána.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 29. září 

4:50 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyţádala jednotku z centrální stanice Prachatice, 

aby provedla úklid vozovky po dopravní nehodě, a to za Prachaticemi ve směru na 

Leptač. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 29. září 

0:09 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu 

zajistila na ţádost Policie ČR v obci Přešťovice ve směru na Štěkeň profesionální 

jednotka z centrální stanice Strakonice.  

9:02 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešel střet tří osobních automobilů, 

které se střetly na komunikaci č. 20 mezi obcemi Vodňany a Sedlec. Následky 

nehody vozů Ford Focus, Škoda Octavia a Peugeot 306 odstranila profesionální 

jednotka ze stanice Vodňany. Hasiči havarovaná auta zabezpečili proti poţáru a 

úniku provozních látek, zajistili úklid místa nehody a pomohli Policii ČR s řízením 

provozu na komunikaci.  

10:01 Dopravní nehoda – V těsné blízkosti předcházející nehody došlo o hodinu později 

u obce Sedlec k dalšímu střetu osobních vozů. Narazily do sebe vozy VW 

Transporter, Škoda Octavia, Audi A6 a Jeep Cherokee. Při nehodě nebyl také nikdo 

zraněn. Jednotka ze stanice Vodňany přejela a i zde provedla úklid místa nehody.  

12:03 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR a pracovníků IŢP lovili profesionální 

hasiči ze stanice Strakonice v obci Radošovice s řeky Volyňky odpad z poráţky 

hovězího dobytka. Hasiči části nohou a kůţe vynesli vidlemi na břeh a předali 

k dalšímu šetření. 

14:09 Dopravní nehoda - Stejná jednotka pak zaznamenala úklid vozovky po dopravní 

nehodě dvou osobních automobilů, jeţ se stala v obci Katovice.  

19:22 Dopravní nehoda – Tentýţ zásah si pak hasiči připsali za přítomnosti Policie ČR 

také v Husově ulici ve Strakonicích. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 29. září 

8:04 Technický zásah – V Písecké ulici č. p. 757 v Bechyni pomohli profesionálové ze 

stanice Týn nad Vltavou s transportem pacienta do sanitky.  



15:42 Požár - Osádky šesti cisteren z centrální stanice Tábor a z jednotky SDH obce Tábor 

vyjely v 15:42 hodin do ulice U Cihelny v Táboře, kde byl ohlášen poţár uhlí 

v uhelném skladu místní teplárny. Kdyţ hasiči přijeli na místo, zjistili, ţe se jedná o 

zahoření uhlí v dopravníku vedoucím ze zásobníku do kotle. Nebylo nutné 

evakuovat zaměstnance teplárny, provoz teplárny také nebyl omezen. V dopravníku 

je však cca 200 tun uhlí, u kterého v 17:23 hodin bylo zamezeno dalšímu šíření 

zahoření. Zároveň bylo částečně uhašeno ohnisko, zasahující hasiči provedli 

ochlazování technologií. Velitel zásahu jedná s technologem a pracovníky vedení 

firmy o dalším postupu úplné likvidace. Jednou z moţností je vyuţití klasických 

hasebních postupů, tzn. pouţití hasebních prostředků na uhlí v dopravníku, coţ by 

znamenalo kompletní znehodnocení veškerého uhlí. Druhou moţností je odpojení 

zasaţeného dopravníku od ostatních technologií s tím, ţe teplárenská technologie 

zvládne zlikvidovat zahoření bez zásahu hasičů. Výše škody bude záviset na 

způsobu likvidace zahoření.  

Další postup zásahu v táborské teplárně – aktualizace v 22:00 hodin:  

Velitel zásahu a pracovníci teplárny se dohodli, ţe ohnisko poţáru bude uhašeno 

hasební cestou. Přesné místo zahoření bylo lokalizováno pomocí termokamery. Poté 

hasiči uhlí v dopravníku prolili vodou smíchanou se smáčedlem. V půl sedmé 

operační středisko obdrţelo informaci, ţe poţár je uhašen. Přesto zasahující jednotky 

pokračují ve skrápění uhlí, které je současně kompletně vyskladňováno. Poţářiště 

postupně opustily některé cisterny jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. 

Zbývající osádky poţárních vozů budou pokračovat ve vyskladňování a skrápění 

uhlí, předpokládá se, ţe zásah můţe trvat aţ dalších 24 hodin. Zasahující hasiči 

budou střídáni v pravidelných intervalech. Další komplikace, která se objevila 

v místě zásahu, je zvýšená koncentrace oxidu uhelnatého v patře teplárny. Hasiči 

provádí v pravidelných intervalech měření koncentrace, nehrozí ţádné nebezpečí 

ohroţení obyvatel. Majitel teplárny společně s vyšetřovatelem HZS a Policií ČR 

stanovil výši škody předběţně na Kč 500 000,--, a to na znehodnoceném uhlí a 

částečně na technologii. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 600 000 000,-- 

(opravdu je to 600 miliónů korun). 

Aktualizace 30. 9. v 2:00 hodin: 

Situace v teplárně se zkomplikovala. Hasiči provádějící monitoring naměřili u 

zásobníku teplotu přesahující 500 st. C. Zasahující jednotka byla proto posílena o 

další tři hasiče, kteří provádí ochlazování. 

Aktualizace 30. 9. v 8:00 hodin: 

Proběhlo další střídání hasičů. Zásah pokračuje tím, ţe do boku zásobníku bude 

vyřezán otvor, kterým se vyskladní zbývajících cca 30 – 40 tun uhlí. Ty budou 

vyneseny ven a tam dohašeny. Proběhlo také další měření koncentrace CO v ovzduší 

a nebyly naměřeny jiţ ţádné zvýšené hodnoty. 

17:16 Dopravní nehoda -  Následky střetu dvou osobních automobilů řešila u obce 

Lejčkov profesionální jednotka z centrální stanice Tábor. ZZS z místa nehody 

odvezla jednu zraněnou osobu. Hasiči havarované vozy zabezpečili proti poţáru a po 

vyšetření nehody Policí ČR provedli úklid vozovky. 

22:48 Dopravní nehoda – Stejný zásah provedla také jednotka ze stanice Soběslav, a to u 

obce Roudná, kde čelně havaroval jeden osobní automobil. 

 


