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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 2. října 

7:28 Požár – Technická závada na elektroinstalaci byla příčinou vzniku poţáru světelné 

reklamy na střeše benzínové čerpací stanice Pap oil v Trhových Svinech. Od 

reklamy se poţár částečně rozšířil i na střechu. Lokalizaci poţáru provedla místní 

profesionální jednotka, která nejprve po svém příjezdu vypnula elektrický proud 

v objektu a poté poţár dostala pod kontrolu dvěma vodními proudy. Souběţně hasiči 

ochlazovali okolí stojanů pro výdej pohonných hmot. Na místo se dostavily také 

dobrovolné jednotky obcí Trhové Sviny a Borovany, které pomohly s rozebráním 

střechy a dohadovacími pracemi. Škoda na neonu a střeše činí Kč 100 000,--, hasiči 

uchránili majetek za Kč 1 000 000,--.  

7:59 Technický zásah – Pomoc se vyzvednutím postiţené osoby poskytla v ulici Kpt. 

Nálepky č. p. 1421/6 v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální 

stanice.  

12:05 Záchrana osoby – Osobu, která zůstala v zaseknutém výtahu v panelovém domě č. 

p. 1052 v Dlouhé ulici v Českých Budějovicích, osvobodili profesionálové z místní 

poţární stanice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 2. října 

16:48 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. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 2. října 

13:52 Dopravní nehoda – Jiţ v péči ZZS byly v době příjezdu hasičů ze stanice Třeboň 

dvě osoby zraněné při sráţce osobního automobilu a motorky v Lomnici nad 

Luţnicí. Hasiči provedli zajištění obou dopravních prostředků a v 15:41 hodin se 

vrátili zpět na základnu. 

15:26 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Dačice si připsali nouzové otevření 

dveří bytu, a to v obci Vnorovice č. p. 32. 

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 2. října 

13:29 Technický zásah – Vytaţení klíčů z kanalizace provedla v Praţské ulici v Písku 

osádka rychlého zásahového automobilu z místní centrální stanice.  



 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 2. října 

9:22 Technický zásah – Ve spolupráci se ZZS vnikli do bytu ve Slámově ulici č. p. 463 

v Prachaticích profesionální hasiči z místní poţární stanice.  

13:24 Dopravní nehoda – Na křiţovatce silnic II. třídy č. 168 a 169 u obce Kvidla 

pomohla profesionální jednotka ze stanice Vimperk s likvidací následků dopravní 

nehody motorky Yamaha a osobního automobilu Škoda Octavia. Při nehodě byla 

zraněna spolujezdkyně na motocyklu. Zasahující hasiči pomohli s jejím transportem 

do sanitky, řídili dopravu na komunikaci a odstranili z vozovky uniklý motorový 

olej.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 2. října 

11:00 Technický zásah – Vchodové dveře rodinného domu, za kterými byl majitel 

neschopný pohybu, otevřeli v obci Čejetice profesionálové ze stanice Strakonice.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 2. října 

12:03 Technický zásah – Jednotka SDH obce Běleč zajistila ve své obci mytí komunikace 

od bahna. 

12:04 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila v obci Bechyně 

jednotka profesionálních hasičů ze stanice Týn nad Vltavou. 

15:51 Dopravní nehoda – Ještě před příjezdem hasičů z centrální stanice Tábor byl do 

nemocnice odvezen zraněný řidič osobního automobilu Jeep, jeţ havaroval za obcí 

Cunkov ve směru na Jetřichovice. Vůz leţel na boku mimo komunikaci a unikaly 

z něj benzín a motorový olej. Zasahující jednotka provedla odpojení akumulátoru a 

unikající provozní látky jímala do sorbčních rohoţí. Po naloţení auta na vůz 

odtahové sluţby se hasiči vrátili na základnu.  

21:41 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC vyjela na ţádost Policie ČR 

do obce Lhota – Samoty, kde u kolejí vyhroţoval muţ sebevraţdou. Muţe odchytla 

Policie ČR, jednotka se vrátila v 22:11 hodin na základnu. 

 


