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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 11. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 11. října 

15:06 Dopravní nehoda - Za obcí Chvalšiny ve směru na Prachatice havaroval osobní 

automobil. Kdyţ hasiči přijeli v 15:19 hodin na místo, zasahovali zde jiţ zdravotníci 

ZZS a byl přítomen i vrtulník LZS. V důsledku nehody zemřely dvě osoby na místě, 

třetí zdravotníci ZZS několik minut resuscitovali. Bohuţel i tato svým zraněním 

podlehla. U nehody zasahovali společně se zdravotníky ZZS a LZS a Policií ČR 

profesionální hasiči z centrální stanice Český Krumlov. Silnice byla v místě nehody 

uzavřena. Před 20. hodinou byla nehoda zadokumentována Policií ČR, hasiči pomohli 

s naloţením těl do vozu pohřební sluţby a s naloţeném zničeného havarovaného auta 

na vůz odtahové sluţby. Zásah jednotky HZS byl ukončen v 20:27 hodin. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 11. října 

8:06 Technický zásah – Jednotka profesionálů HZSP SŢDC odklidila z profilu 

ţelezniční tratě u obce Nová Ves nad Luţnicí popadané stromy a větvě. 

9:00 Technický zásah – Technický zásah – pročištění kanalizace si v obci Nová Bystřice 

připsala místní dobrovolná jednotka. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 11. října 

12:57 Dopravní nehoda – Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje 

vyslalo profesionální jednotku ze stanice Milevsko na silnici č. 102, kde mezi 

obcemi Milevsko a Kovářov havaroval nákladní automobil tovární značky Liaz. 

Nehoda byla ohlášena s nutností vyproštění zraněných osob. Kdyţ hasiči přijeli na 

místo, byl zraněný jiţ mimo havarovaný vůz v péči ZZS. Jednotka provedla zajištění 

místa nehody a zabezpečení havarovaného nákladního automobilu. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 11. října  

18:15 Technický zásah – Na náměstí Přátelství č. p. 652 v Prachaticích provedla jednotka 

z centrální stanice Prachatice.  



 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 11. října 

7:15 Požár – Bez vzniklé škody byl zlikvidován poţár odpadu v plechovém kontejneru, 

který hořel v obci Nahošín. Poţár uhasila pomocí vysokotlakého proudu během 

dvaceti minut osádka cisterny ze stanice Blatná. 

20:11 Technický zásah – Za obcí Čekanice ve směru na Mačkov odklidila profesionální 

jednotka ze stanice Blatná z vozovky spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 11. října  

10:16 Dopravní nehoda – Na silnici E55 v k. ú. obce Doubí odklízeli profesionální hasiči 

ze stanice Soběslav následky střetu osobního automobilu tovární značky Škoda 

Fabia a Ford Tranzit. Při nehodě utrpěl zranění řidič a spolujezdec z vozu Škoda. 

Oba byli v okamţiku příjezdu hasičů jiţ ošetřováni ZZS s následným převozem do 

nemocnice. Zasahující hasiči u obou aut odpojili akumulátory a pod vůz značky 

Ford instalovali záchytnou vaničku z důvodu úniku motorového oleje. Znečištěnou 

vozovku posypala zasahující jednotka sorbentem a po zadokumentování nehody 

Policií ČR hasiči místo nehody uklidili. Jednotka poté pomohla s naloţením aut na 

vůz odtahové sluţby a vrátila se v 12:15 hodin zpět na svou základnu. 

 


