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Územní odbor České Budějovice  

Pátek 7. října 

5:26 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou odklidila 

z vozovky u obce Vyšné spadlý strom. 

11:57 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice 

dveře bytu v Zachariášově ulici č. p. 687/2 v Českých Budějovicích.  

15:25 Dopravní nehoda – Uniklou chladící kapalinu a střepy odstranila po střetu dvou 

osobních automobilů z vozovky ve Strakonické ulici v Českých Budějovicích 

profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné.  

17:52 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu provedla pro Policii ČR 

jednotka z centrální stanice v ulici Matici školské č. p. 165 v Českých Budějovicích.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 7. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 7. října 

10:04 Technický zásah – Jednotka ze stanice Dačice vyjela s automobilovou plošinou 

v Dačicích do ulice V Kaštanech, kde odstranila nebezpečně nalomené větve.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 7. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 7. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 7. října 

7:15 Technický zásah – Do obce Sádlov č. p. 1300 vyjela profesionální jednotka ze 

stanice Blatná k monitoringu úniku plynu. Hasiči událost předali pracovníkům 

plynárenské pohotovosti. 



13:50 Dopravní nehoda – Tři osobní automobily továrních značek Citroen, Citroen ZX 

combi a Škoda Octavia se střetly u obce Černěves. Při nehodě byla lehce zraněna 

jedna osoba. Zasahující hasiči ze stanice Vodňany u všech vozů odpojili 

akumulátory a zabezpečili je proti úniku provozních látek. Po vyšetření nehody 

Policií ČR jednotka vozy odstranila mimo komunikaci, kterou vyčistila od uniklých 

provozních látek.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 7. října 

11:34 Dopravní nehoda – Na silnici I. třídy č. 3 ve směru na České Budějovice u 

křižovatky „U Sloupu“ havarovaly dva osobní automobily. V okamžiku příjezdu 

hasičů ze stanice Soběslav byli řidiči obou vozů Škoda Octavia a Ford Tranzit 

z vozů venku v péči ZZS. Jednotka HZS provedla u obou vozů protipožární 

opatření, zasypala uniklé provozní látky sorbentem a po zadokumentování nehody 

Policií ČR odtáhla oba vozy na krajnici. Zásah byl ukončen závěrečným úklidem 

vozovky.  

16:21 Dopravní nehoda – Následky další nehody odstraňovala profesionální jednotka 

z centrální stanice na silnici I/19 za obcí Všechov ve směru na Písek před odbočkou 

na Jistebnici. Havaroval zde osobní automobil tovární značky Kia Ceed, který čelně 

narazil do stromu. Řidič vozu byl v době příjezdu hasičů nezraněn mimo vozidlo. 

Jednotka HZS provedla u vozu protipožární opatření a vyčistila vozovku od 

uniklých provozních látek.  

 

 


