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Územní odbor České Budějovice  

Sobota 8. října 

0:52 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla zdravotníkům ZZS 

v Plzeňské ulici č. p. 620/62 v Českých Budějovicích profesionální jednotka 

z centrální stanice.  

11:35 Dopravní nehoda – V Ledenické ulici na Staré Pohorce odstranila jednotka ze 

stanice Suché Vrbné náslekdy nehody dvou osobních automobilů továrních značek 

Opel Corsa a Opel Astra. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, ZZS nebyl na místo 

povolána. Hasiči u obou vozů odpojili akumulátory a vyčistili vozovku od uniklého 

motorového oleje. Po odtaţení vozů tak, aby nebránili v provozu na komunikaci, se 

jednotka v 12:30 hodin vrátila zpět na základnu. 

16:55 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice byli vysláni do obchodního 

centra IGY na Praţské třídě v Českých Budějovicích, kde byl ohlášen poţár 

stropního svítidla. Průzkum místa události ukázal, ţe poţár ještě před příjezdem 

hasičů uhasili občané pomocí práškového hasícího přístroje. Velitel zásahu 

rozhodnul o vypnutí elektroinstalace. Zásah byl pro jednotku HZS ukončen v 17:29 

hodin.  

20:42 Technický zásah – Na sídlišti Máj v ulici V. Volfa č. p. 1360 v Českých 

Budějovicích si místní profesionálové připsali nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 8. října 

13:02 Požár – Hasiči z pěti jednotek zasahovali v Kaplici - Nových Domovech u poţáru 

kůlen stojících v těsné blízkosti rodinných domků. Jednalo se o 15 dřevěných 

řadových kůlen o půdorysu 4 x 30 metrů, ve kterých dle hlášení bylo uloţeno 

především palivové dřevo. Jako první na místo dorazila profesionální jednotka ze 

stanice Kaplice následována jednotkou místních dobrovolných hasičů. Operační 

středisko k zásahu dále vyslalo profesionály z centrální stanice Český Krumlov a 

jednotky SDH obcí Benešov nad Černou a Malonty. Poţár zasáhnul kůlny v plném 

rozsahu. Hasičům se podařilo odsud vynést osm kanystrů s naftou nebo benzínem a 

tři propanbutanové láhve. V 14:40 hodin velitel zásahu nahlásil, ţe poţár je 

lokalizován, nehrozilo ţádné nebezpečí jeho rozšíření. Poté se všechny zasahující 

jednotky podílely na likvidaci poţáru, ke které bylo nutné rozebrat konstrukce a 

vyhledat všechna ohniska. Voda byla na poţářiště dováţena cisternami kyvadlovou 

dopravou vody. Nemáme hlášené ţádné zraněné osoby, hasiči na místě 

spolupracovali s Policií ĆR a ZZS. Vzniklá škoda činí Kč 300 000,--, a to nejen na 

palivovém dřevu a kůlnách, ale také na zateplení fasády a poškozených plastových 

oknech blízského bytového domu. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 

1 000 000,--. Přična vzniku poţáru je předmětem šetření.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 8. října 



10:08 Dopravní nehoda – V rámci mezikrajské výpomoci vyjela profesionální jednotka ze 

stanice Dačice k obci Jemnice, kde byla ohlášena dopravní nehoda osobního 

automobilu. Jednalo se o vůz tovární značky Škoda Felicia, ve kterém cestovaly 

čtyři osoby, z toho dvě děti. Všechny osoby opustily havarovaný vůz samy ještě 

před příjezdem hasičů a okamţitě byly ošetřeny ZZS. K nehodě se dostavila také 

jednotka profesionálů ze stanice Jemnice. Obě jednotky společně provedli u vozu 

protipoţární opatření a kontrolu úniku provozních látek. Po domluvě s velitelem 

jednotky ze stanice Jemnice hasiči z Dačic místo nehody v 11:07 hodin opustili. U 

nehody zasahovala také Policie ČR. 

12:07 Dopravní nehoda – Následky další nehody odstranila profesionální jednotka 

z centrální stanice Jindřichův Hradec u obce Horní Ţďár, kde sjel do příkopu terénní 

vůz s přívěsem. Podezření, ţe z vozu unikají provozní látky, se nepotvrdilo. Vůz 

nepřekáţel v provozu na komunikaci. Hasiči proto zásah v 12:37 hodin ukončili. 

12:44 Technický zásah – V Sádecké ulici č. p. 168 v obci Radouňka pomohli hasiči 

z centrální stanice Jindřichův Hradec zdravotníkům ZZS se snesením pacienta do 

sanitky.  

16:50 Technický zásah – Mezi obcemi Kostelní Vydří a Řečice zasahovali profesionální 

hasiči ze stanice Dačice, kteří rozřezali a odklidili z vozovky spadlý listnatý strom, 

který částečně zasahoval do vozovky.  

 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 8. října 

13:00 Požár – Do pěti minut od příjezdu uhasili hasiči z centrální stanice Písek poţár 

digestoře v kuchyni bytu v domě č. p. 413/7 ve Vinařického ulici v Písku. Zasahující 

hasiči po likvidaci poţáru provedli odvětrání zakouřených prostor, odčerpali vodu 

z podlah a poučili všechny obyvatele domu. I přes rychlý zásah hasičů byla škoda na 

zařízení kuchyně vyčíslena na Kč 150 000,--. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 

5 000 000,--. 

19:37 Technický zásah – Jednotka SDH obce Mirovice zajistila odstranění popadaných 

větví z vozovky u obce Staré Sedlo. Jednotka projela cestu aţ do Čimelic a 

zkontrolovala průjezdnost komunikace.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 8. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 8. října 



20:05 Požár – Poţár lesní hrabanky na ploše cca 10 x 10 metrů uhasila během hodiny 

osádka cisterny ze stanice Blatná. Poţár doutnajícího listí nezpůsobil ţádnou škodu, 

hodnota uchráněného majetku je Kč 30 000,--.  

21:58 Dopravní nehoda - Zdravotnická záchranná sluţba ohlásila na Krajské operační a 

informační středisko HZS Jihočeského kraje dopravní nehodu, která se stala krátce 

před 22. hodinou na silnici první třídy č. 22 u obce Jinín. Střetly se zde tři osobní 

automobily, v nichţ po nárazu zůstaly zaklíněny dvě osoby. Vyproštění provedly 

osádky cisterny a rychlého zásahového automobilu z centrální stanice Strakonice. 

Hasiči zároveň u havarovaných vozů provedli protipoţární opatření a kontrolu úniku 

provozních látek. V půl jedenácté jednotka HZS místo nehody předala Policii ČR 

a odjela na základnu. Po půlnoci se tatáţ jednotka na ţádost Policie ČR na místo 

nehody vrátila k provedení úklidu vozovky.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 8. října  Bez událostí 

 

 


