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Územní odbor České Budějovice 

Středa 12. října 

2:08 Planý poplach – V firmě GPN GmBH v Husově ulici v Trhových Svinech ohlásila 

elektrická poţární signalizace poţár. Jednalo se o planý poplach, průzkum provedla 

profesionální jednotka z místní poţární stanice.  

2:41 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice České Budějovice 

byla vyslána do obce Dynín, kde v jednom ze sil došlo k zahoření uskladněné 

kukuřice. Obsluha sila provedla za dozoru hasičů odsypání kukuřice.  

10:49 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR a ZZS otevřeli hasiči z centrální 

stanice dveře bytu ve Větrné ulici č. p. 917 v Českých Budějovicích. 

13:24 Dopravní nehoda – Profesionálové ze stanice Suché Vrbné zasahovali u obce 

Neplachov, kde likvidovali následky dopravní nehody osobního automobilu. Hasiči 

vůz zajistili proti poţáru a uvolnění komunikace. Zásah byl ukončen v 14:02 hodin. 

20:06 Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak vyjela k další nehodě, a to na křiţovatku 

k Bauhausu v Českých Budějovicích, kde havaroval nákladní automobil. Z jeho 

proraţené nádrţe vyteklo na vozovku cca 20 litrů nafty, kterou hasiči odstranili 

pomocí sorbentu. Zásah trval do půl deváté.  

20:53 Dopravní nehoda – Následky nehody, při které v Ţiţkově ulici v Českých 

Budějovicích narazil do domu č. p. 302 osobní automobil, řešila společně s Policií 

ČR profesionální jednotka z centrální stanice. Řidič vozu byl v době příjezdu hasičů 

mimo havarovaný vůz. Hasiči provedli zabezpečení auta. Zásah byl ukončen v 21:07 

hodin. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 12. října 

7:29 Technický zásah – Profesionálové jednotky HZSP SŢDC zajistila v ţelezniční 

stanici Rybník pomocí automobilového jeřábu překládku kolejnic.  

13:08 Dopravní nehoda – Na silnici I. třídy č. 39 v k. ú. obce Kájov ve směru na 

Chvalšiny zasahovali společně se ZZS a Policií ČR profesionální hasiči z centrální 

stanice Český Krumlov u dopravní nehody osobního automobilu tovární značky 

Škoda Octavia. Ve voze cestoval pouze řidič, který svým zraněním podlehl. Lékař 

ZZS konstatoval smrt. Zasahující hasiči provedli kontrolu úniku provozních kapalin 

s negativním výsledkem a osádka cisterny se vrátila na základnu. Na místo byl 

povolán vyprošťovací automobil, který po vyšetření nehody Policií ČR vytáhnul vůz 

z potoka na silnici.  

16:14 Dopravní nehoda – Další nehodu řešila profesionální jednotka ze stanice Frymburk, 

a to u obce Pernek, kde havaroval osobní automobil. Ten zůstal na kolech mimo 

vozovku. Hasiči u něj odpojili akumulátor a následně vyčistili vozovku od uniklých 

provozních kapalin.  

17:24 Technický zásah – Na ţádost starosty obce Loučovice provedla místní dobrovolná 

jednotka čištění kanalizace a čerpání vody ze sklepa.  



 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 12. října 

10:59 Dopravní nehoda – Před obcí Myslůvka (Kraj Vysočina) havaroval osobní 

automobil tovární značky Škoda Forman. Vůz sjel do příkopu, kde zůstal převrácený 

na levém boku, částečně však zasahoval do vozovky. Řidičce byla povolána ZZS 

z Telče a byla odvezena do nemocnice v Jihlavě.  Zasahující jednotka ze stanice 

Dačice provedla zajištění vozu proti vzniku poţáru a do příjezdu Policie ČR řídila 

provoz na komunikaci.  

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 12. října 

16:26 Únik nebezpečných látek – V Budějovické ulici v Písku evidují místní 

profesionálové čištění vozovky od malého mnoţství uniklých provozních látek. 

19:59 Technický zásah – Jednotka SDH obce Vráţ a jednotka z centrální stanice Písek 

odklidili u obce Nová Vráţ z vozovky spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 12. října 

15:09 Dopravní nehoda – Za obcí Němčice ve směru na Netolice provedla profesionální 

jednotka z centrální stanice Prachatice úklid vozovky po dopravní nehodě.  

16:29 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nová Pec odklidila z vozovky v obci Láz 

spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 12. října 

8:46 Technický zásah – Ve Výstavní ulici č. p. 894 ve Vodňanech otevřeli místní 

profesionálové dveře bytu, za kterými byl zabouchnutý zapnutý sporák. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 12. října 

7:37 Technický zásah – Ve spolupráci se ZZS a za přítomnosti Policie ČR vnikli hasiči 

z táborské centrální stanice do bytu v Budějovické ulici č. p. 2200 v Táboře, ve 

kterém byla osoba vyţadující lékařskou pomoc. 



 


