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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 30. září 

8:23 Technický zásah – Na Suchovrbenském náměstí u supermarketu Albert otevřeli 

hasiči ze stanice Suché Vrbné osobní automobil, ke kterém bylo zabouchnuté malé 

dítě.  

12:32 Technický zásah – K dalšímu nouzovému otevření uzavřených prostor vyjeli 

profesionálové z centrální stanice, a to na Lidickou třídu č. p. 135/7 v Českých 

Budějovicích. Jednalo se však o planý poplach. 

14:55 Požár – Necelých deset minut trval zásah hasičů z centrální stanice v kuchyňce 

mateřské školky v Papírenské ulici v Českých Budějovicích. Došlo zde k poţáru 

myčky, kterou částečně uhasil jeden z rodičů. Hasiči pak myčku odpojili a vynesli ze 

školky ven, kde ji dohasili vysokotlakým proudem. Poţárem vznikla škoda Kč 

1 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 100 000,--.  

18:29 Požár – Pomocí jednoduchých hasebních prostředků likvidovala profesionální 

jednotka z centrální stanice České Budějovice poţár strniště u obce Červený 

Újezdec ve směru na Libníč. Hasiči uhasili čtyři ohniska. Vzniklá škoda je nulová. 

18:36 Dopravní nehoda – Následky nehody, při které byl na ţelezničním přejezdu 

v Českých Budějovicích sraţen motorkář, odstraňovala profesionální jednotka HZSP 

SŢDC.  

18:50 Technický zásah – Ve Skuherského ulici č. p. 1403/90 v Českých Budějovicích 

evidují místní profesionálové nouzové otevření dveří bytu. 

19:29 Technický zásah – Stejná jednotka pak zasahovala u stejného zásahu v Bachmačské 

ulici č. p. 372 také v Českých Budějovicích. 

21:10 Dopravní nehoda – Profesionálové ze stanice Suché Vrbné zajistili v Nádraţní ulici 

v Českých Budějovicích úklid vozovky po dopravní nehodě.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 30. září 

13:54 Technický zásah – V ulici Za Nádraţím č. p. 215 v Českém Krumlově si místní 

profesionálové připsali nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 30. září 

10:09 Technický zásah – V Rodvínově části obce Jindřiš vnikli hasiči z centrální stanice 

Jindřichův Hradec na ţádost Policie ČR do osobního automobilu.  

 

 

Územní odbor Písek 



Pátek 30. září 

0:47 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými bylo dítě, otevřeli v ulici K Háječku č. p. 

231 v Písku místní profesionální hasiči. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 30. září 

11:11 Technický zásah – Na ţádost ZZS otevřeli hasiči ze stanice Vimperk dveře bytu 

v Palackého ulici ve Vimperku. 

12:12 Technický zásah – Stejný zásah zaznamenala i jednotka z centrální stanice 

Prachatice, a to v Mírové ulici v Prachaticích, kde bylo zabouchnuto malé dítě.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 30. září 

15:12 Požár – Jedním vysokotlakým proudem uhasila profesionální jednotka ze stanice 

Blatná poţár lesní hrabanky v Holečkově ulici v Blatné. Poţárem nevznikla ţádná 

škoda. Zásah jednotky trval přibliţně hodinu, příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné 

zapálení. 

16:42 Technický zásah – Automobilový jeřáb z centrální stanice Strakonice pomohl 

v obci Svaryšov s odtahem vozu jednotky SDH obce Miloňovice.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 30. září 

0:38 Technický zásah – Do domu č. p. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi vnikli 

profesionální hasiči z místní poţární stanice, aby zde provedli uzavření vody, která 

protékala objektem. 

8:26 Planý poplach – K údajnému poţáru vyjela do obce Stará Voţice profesionální 

jednotka z centrální stanice Tábor. Poţár nebyl v dané lokalitě potvrzen. 

9:56 Technický zásah – Přes ventilací otvor okna vnikli hasiči ze stanice Soběslav do 

domu č. p. 203 v Klenovicích, kde byl zabouchnutý zapnutý spotřebič. 

11:09 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor vyjela do obce 

Šebířov, kde v garáţi domu č. p. 19 majitel převrhnul litrovou láhev kyseliny 

chlorovodíkové. Ta se rozbila a vylila v garáţi na zem. Hasiči v dýchacích 

přístrojích látku identifikovali pomocí lakmusových papírků a detektoru Tetra. Polité 

předměty pak vynesli z garáţe ven a neutralizovali je vodou z vysokotlaké 

proudnice. Podlahu garáţe zasypali sorbentem.  

15:20 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu si tatáţ jednotka připsala 

v Táboře v ulici Čsl. armády č. p. 2244. 



 


