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Územní odbor České Budějovice  

Úterý 4. října 

8:43 Technický zásah – Přes ventilací otvor v okně vnikla profesionální jednotka 

z centrální stanice České Budějovice do bytu v domě č. p. 419 v Zahradní ulici ve 

Zlivi, kde byl dle ohlašovatelky zapnutý sporák. 

12:08 Požár – Za přítomnosti Policie ČR uhasili hasiči z centrální stanice poţár odpadu 

v malém kontejneru ve Skuherského ulici v Českých Budějovicích. Poţárem 

nevznikla ţádná škoda.  

16:02 Technický zásah – Na vyţádání Policie ČR vnikla profesionální jednotka 

z centrální stanice oknem do bytu v domě č. p. 1201 v ulici Fr. Šrámka v Českých 

Budějovicích.  

17:11 Dopravní nehoda – Jednotka ze stanice Suché Vrbné provedla pro Policii ČR úklid 

komunikace po dopravní nehodě, při které se mezi obcemi Levín a Lišov střetly 

traktor a osobní automobil.  

18:40 Technický zásah – V Zahradní ulici ve Zlivi v domě č. p. 419 provedli hasiči 

z centrální stanice České Budějovice za přítomnosti Policie ČR opětovné nouzové 

otevření dveří bytu, kde byl zapnutý sporák. 

19:27 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu si tatáţ jednotka připsala 

v obci Koroseky č. p. 8. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 4. října 

4:10 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu ZZN 

Pelhřimov, a. s. v Kaplici-nádraţí. Jednotka ze stanice Kaplice provedla průzkum, 

který potvrdil, ţe se jedná o planý poplach.  

6:13 Dopravní nehoda – Na ţádost Policie ČR zajistila jednotka z centrální stanice úklid 

komunikace po dopravní nehodě, která se stala v Tovární ulici v Českém Krumlově.  

7:19 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC vyjela do ţelezniční stanice 

v Českém Krumlově, kde provedla překládku materiálu. 

8:24 Technický zásah – U obce Přísečná v lese nad čističkou odpadních vod dohasila 

jednotka z centrální stanice Český Krumlov ohniště o rozměrech cca 50 x 50 cm. 

Zásah jednotky trval přibliţně 15 minut.  

9:49 Technický zásah – V domě č. p. 462 na Sídlišti ve Velešíně protékala z jednoho 

z bytů voda. Správce domu na místo přivolal hasiče ze stanice Kaplice, jejichţ 

velitel si vyţádal jako posilovou jednotku automobilový ţebřík z centrální stanice 

Český Krumlov, aby hasiči do bytu vnikli přes okno otevřené na ventilaci. Poté 

v bytě uzavřeli hlavní přívod vody. Na místě byla přítomna Policie ČR. 

22:00 Technický zásah – Jednotka ze stanice Kaplice si připsala další nouzové otevření 

dveří bytu, a to v ulici Na Vyhlídce č. p. 511 v Kaplici. 

 

 



Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 4. října 

14:30 Technický zásah – Jednotka SDH obce Studená zajistila ve své obci na ţádost 

starosty čištění obecní kanalizace.  

15:04 Dopravní nehoda – Za obcí Hříšice ve směru na Novou Říši havaroval kamión 

převáţející sypké hnojivo. Z vozu, který zůstal leţet na boku v příkopu, uniklo cca 

300 litrů nafty a vysypala se většina nákladu (28 t). O události byla informována 

ČIŢP. Následky nehody – zabezpečení místa nehody, zajištění kamiónu, zastavení 

úniku nafty, odčerpání a úklid znečištěné vozovky – zajistila profesionální jednotka 

ze stanice Dačice. Zásah byl ukončen před 21. hodinou.  

15:23 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice si připsali nouzové otevření 

dveří bytu v Nušlově ulici č. p. 67 v Jindřichově Hradci.  

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 4. října 

9:40 Technický zásah – V Tyršově ulici č. p. 63/18 v Písku provedli místní 

profesionálové na ţádost Policie ČR technický zásah.  

12:50 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými bylo zabouchnuté miminko, otevřela 

v ulici P. Bezruče č. p. 775 v Milevsku jednotka z místní poţární stanice.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 4. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 4. října 

0:19 Dopravní nehoda – Na silnici I/4 u obce Zlešice zasahovala profesionální jednotka 

z centrální stanice Strakonice u dopravní nehody kamiónu. Jednalo se o kamión 

Mercedes Benz Actros s návěsem, ve kterém byly naloţeny dřevěné desky. Vůz se 

v okamţiku příjezdu hasičů nacházel na boku v příkopě pod úrovní vozovky a z jeho 

nádrţí unikala nafta. Zraněného spolujezdce odvezla ZZS ještě před příjezdem 

hasičů. Zasahující jednotka odpojila propojení nádrţí vozu a odčerpávala zbytek 

nafty. Současně u kamiónu odpojila akumulátor a zajistila osvětlení místa nehody 

osvětlovacím stoţárem. Po odčerpání nafty z nádrţe, která byla přístupná, hasiči pod 

další instalovali záchytnou nádobu a po dohodě s Policií ČR místo nehody krátce po 

půl třetí hodině ranní opustili.  

11:11 Dopravní nehoda – K dalšímu přečerpání nafty z kamiónu, který v noci havaroval u 

obce Zlešice, vyjela opětovně profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice. 

Hasiči zkontrolovali únik nafty do záchytné vany, kterou instalovali při prvotním 



zásahu, a konstatovali opětovně, ţe není moţné vzhledem k poloze kamiónu provést 

přečerpání nafty. Tak se v 12 hodin vrátili na základnu. S přeloţením nákladu a 

ustavením havarovaného kamiónu zpět na kola pomohla tatáţ jednotka od 18 hodin.  

Poté bylo moţné přečerpat i zbývající naftu z nádrţe. Po závěrečném úklidu 

jednotka v 19:55 hodin místo nehody opustila. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 4. října 

17:51 Planý poplach – Profesionálové z centrální stanice vyjeli do Intersparu 

v Chýnovské ulici v Táboře, kde ze stropních podhledů ve skladovacích prostorech a 

v kuchyňce restaurace protékala voda. Hasiči uvedené místnosti odpojili od 

elektrické energie a následně uzavřeli přívod vody. Společně s ředitelem a 

technikem objektu hasiči nalezli zdroj úniku - utrţený bojler v půdních prostorách.  

20:33 Dopravní nehoda – Přibliţně dvacet minut trval zásah jednotky z centrální stanice, 

kteří na křiţovatce ulic Benešovská a ČSLA v Táboře zajistili úklid vozovky po 

dopravní nehodě osobních automobilů Peugeot 309 a Mitsubishi Lancer. Nehoda se 

obešla bez zranění, hasiči vyčistili vozovku od malého mnoţství uniklého 

motorového oleje. Nehodu šetřila Policie ČR. 

 

 


