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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 10. října 

11:22 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny byla vyslána 

k odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu k obci Štiptoň. V době 

příjezdu hasičů u nehody jiţ zasahovala letecká ZZS a Policie ČR. Hasiči u 

havarovaného vozu odpojili akumulátor a pomohli s transportem zraněného do 

vrtulníku. Po zadokumentování nehody jednotka HZS provedla úklid místa nehody a 

vrátila se na základnu. 

15:08 Dopravní nehoda – Následky další dopravní nehody řešili profesionálové 

z centrální stanice České Budějovice na silnici mezi obcemi Borek a Hosín. Zde 

havarovala řidička vodu Peugeot, u kterého hasiči odpojili akumulátor a provedli 

kontrolu úniku provozních látek. Zraněná řidička byla ošetřena ZZS.  

17:25 Technický zásah – Jednotka SDH obce Dolní Bukovsko zajistila ve své obci 

čerpání vody ze sklepa. 

17:33 Technický zásah – V ulici L. M. Pařízka č. p. 484/7 v Českých Budějovicích vnikli 

hasiči do bytu, ze kterého protékala voda. Jednotka uzavřela hlavní přívod vody.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 10. října 

9:12 Požár – Technická závada byla příčinou poţáru lokomotivy osobního vlaku, ke 

kterému došlo v ţelezniční stanici v obci Rybník. Poţár zlikvidovali profesionálové 

ze stanice Kaplice, na místo se dostavily také jednotka SDH obce Vyšší Brod a 

profesionální jednotka HZSP SŢDC. Poţár byl uhašen do dvaceti minut od příjezdu 

první jednotky. Vzniklá škoda činí Kč 50 000,--, hodnota uchráněného majetku je 

Kč 200 000,--. Nikdo nebyl zraněn. 

9:27 Planý poplach – K údajnému poţáru vyjela do obce Vřesná profesionální jednotka 

ze stanice Frymburk. Na místě se ukázalo, ţe se jedná o kontrolované pálení odpadu.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 10. října 

8:58 Technický zásah – V Tyršově ulici v Dačicích pomohli místní profesionálové 

z transportem pacienta do sanitky ZZS.  

15:54 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná sluţba ohlásila na operační středisko 

HZS dopravní nehodu s nutností vyproštění zraněných osob. Nehoda se stala 

v Jindřichově Hradci u betonárky na výjezdu na Třeboň. Zasahující hasiči provedli 

vyproštění zraněné osoby a předali jí k ošetření ZZS. Zároveň havarovaný vůz 

zabezpečili proti poţáru a úniku provozních látek. 

 

 



Územní odbor Písek 

Pondělí 10. října 

9:18 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými zůstalo zabouchnuté malé dítě, otevřeli 

v obci Chyšky č. p. 113 profesionální hasiči ze stanice Milevsko.  

12:15 Technický zásah – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala v Riegrově ulici č. p. 128 

v Milevsku. 

17:05 Únik nebezpečných látek – V Písku v ulici U Vodárny zasahovala profesionální 

jednotka z centrální stanice, která zde čistila vozovku od nafty uniklé z kamiónu a 

rozjeţděné do velké skvrny. Hasiči místo posypali sorbentem a uklidili. K události 

se dostavil také pracovník odboru ţivotního prostředí MěÚ Písek. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 10. října 

7:48 Technický zásah – Spadlý strom odklidili z vozovky v Prachaticích pomocí 

motorových pil profesionální hasiči z centrální stanice.  

16:16 Technický zásah – Stejný zásah si připsala také ve své obci jednotka SDH obce 

Zbytiny.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 10. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 10. října 

7:31 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zajistila ve Veselí nad 

Luţnicí překládku kolejnic. 

9:23 Dopravní nehoda – Profesionálové ze stanice Týn nad Vltavou společně 

s jednotkou SDH obce Bechyně vyjeli k dopravní nehodě osobního automobilu, 

který havaroval u Bechyně. Zraněná řidička byla v okamţiku příjezdu hasičů jiţ 

v péči ZZS. Jednotky provedli odpojení akumulátoru a řídili do příjezdu Policie ČR 

provoz na komunikaci.  

17:43 Technický zásah – V Lipové ulici č. p. 497 v Sezimově Ústí zaznamenali 

profesionálové z centrální stanice Tábor nouzové otevření dveří bytu. 

 


