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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 1. října 

23:44 Požár – Beze škody byl uzavřen požár obecní skládky bioodpadu v obci Dolní 

Bukovsko. Požár do 0:39 hodin likvidovaly osádky dvou cisteren z jednotky SDH 

obce Dolní Bukovsko.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 1. října 

11:59 Záchrana zvířete – V Českém Krumlově na Plešivci v Rybářské ulici zachránili 

hasiči z místní požární stanice kočku uvízlou v komíně.  

15:11 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních automobilů 

provedla u obce Rájov profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov. 

15:13 Planý poplach - K požáru hlášenému elektrickou požární signalizace vyjela do 

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

Kaplice. Jednalo se o planý poplach. 

19:38 Dopravní nehoda – Celkem pět osob utrpělo zranění při střetu dvou osobních 

automobilů, které se srazily u obce Rybník. Zraněné osoby ošetřovala a odvezla 

ZZS. Zasahující hasiči ze stanice Kaplice provedli zajištění místa nehody, 

zabezpečení vozů proti vzniku požáru a úniku provozních látek a úklid místa 

nehody.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 1. října 

4:30 Požár – Ve Slavonicích v ulici Karla Čapka zasahovali profesionální hasiči ze 

stanice Dačice a jednotka SDH obce Slavonice u požáru hranice dřeva u domu č. p. 

136. Jako první na místo přijela dobrovolná jednotka, která okamžitě započala 

s lokalizací požáru. Ta byla nahlášena po příjezdu profesionálů v 4:49 hodin. Úplné 

dohašení nastalo v 5:32 hodin. Požárem byla poškozena okna bytovky a jeden 

satelit. Škoda na uvedeném majetku byla vyčíslena na Kč 3 000,--, hodnota 

uchráněného majetku činí Kč 650 000,--. Příčina vzniku požáru je předmětem 

šetření. 

6:38 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec 

vyjela do obce Nová Včelnice do ulice Na Hliněnce k nouzovému otevření dveří 

bytu. Hasiči nakonec nezasahovali.  

9:08 Dopravní nehoda – Tatáž jednotka pak zajistila úklid vozovky po dopravní nehodě, 

která se stala v obci Stráž nad Nežárkou. Střetly se zde osobní automobil Škoda 

Fabia a motocykl Kawasaki. V době příjezdu hasičů byl zraněný motorkář již v péči 

ZZS a na místo přilétal vrtulník LZS. Spolujezdkyni motorkáře ošetřila osádka 

druhého vozidla ZZS. Hasiči zabezpečili motocykl proti úniku provozních látek a 

proti požáru, řídili provoz na komunikaci až do příjezdu Policie ČR a poté zajistili 

úklid místa nehody.  



 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 1. října 

14:57 Technický zásah – Jednotka SDH obce Protivín vyčistila ve své obci u benzínové 

čerpací stanice vozovku od uniklé nafty. Hasiči museli odstranit několik skvrn. Na 

místo vyjela také profesionální jednotka ze stanice Vodňany, ale jejího zásahu 

nebylo třeba.  

15:26 Dopravní nehoda – K vážné dopravní nehodě došlo v 15:26 hodin na křižovatce u 

obcí Lety – Mirovice. Střetly se zde dva osobní automobily. Nehoda byla na Krajské 

operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje nahlášena jako nehoda 

s nutností vyproštění zraněných osob. K zásahu vyjely profesionální jednotka ze 

stanice Písek a jednotka SDH obce Mirovice. Ta k nehodě přijela jako první a 

okamžitě započala se záchranou zraněných. Dva z cestujících neutrpěly žádná 

zranění, další dvě těžce zraněné osoby museli zasahující hasiči ze zničených vozů 

Škoda Super a Škoda Octavia combi vyprošťovat. U jedné z nich až do příjezdu ZZS 

prováděli resuscitaci. Transport zraněných do nemocnice byl proveden jak letecky, 

tak sanitkou ZZS. Silnice byla v místě nehody uzavřena čtyři hodiny. Po vyproštění 

zraněných, zabezpečení místa nehody a zajištění vozů proti požáru a úniku 

provozních látek se dobrovolná jednotka a jeden vůz profesionálů vrátily na své 

základny. Cisterna ze stanice Písek provedla po vyšetření nehody úklid komunikace 

a zásah ukončila v 19:56 hodin.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 1. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 1. října 

8:03 Technický zásah – Dvě cisterny jednotky SDH obce Strakonice zajistily v obci 

Svaryšova doplňování vody.  

21:41 Požár – Pomocí vysokotlakého proudu zlikvidovala profesionální jednotka ze 

stanice Strakonice ve svém městě v Katovické ulici požár plastového kontejneru na 

papír. Kontejner byl zcela zničen, vzniklá škoda činí Kč 4 000,--. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 1. října 

18:29 Technický zásah – V Táboře v ulici 9. května č. p. 640 zasahovala u nouzového 

otevření dveří bytu profesionální jednotka z centrální stanice.  



 


