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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 

tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Úterý 18. října 

5:56 Technický zásah – Zdravotnická záchranná služba si vyžádala jednotku z centrální 

stanice do Plzeňské ulice č. p. 2141 v Českých Budějovicích, aby pomohla 

s transportem pacienta.  

17:58 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyžádala jednotku hasičů ze stanice Suché Vrbné 

na úklid vozovky po dopravní nehodě, jež se stala na Husově třídě v Českých 

Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 18. října 

7:58 Technický zásah – Jednotka SDH obce Dolní Dvořiště zajistila ve své obci 

odčerpání vody z vodoměrné stanice.  

10:02 Dopravní nehoda – Přibližně čtvrt hodiny trvaly likvidační práce, při kterých 

profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov čistila z vozovky za obcí 

Větřní ve směru na Světlík dvacet metrů dlouhou olejovou skvrnu. 

16:16 Technický zásah – Za vyžádání starosty obce Rybník čerpala jednotka SDH obce 

Dolní Dvořiště vodu ze sklepa domu č. p. 24. 

17:09 Dopravní nehoda – Dvě zraněné osoby si vyžádala dopravní nehoda dvou osobních 

automobilů, které se střetly u obce Holkov. Následky nehody odstraňovala osádka 

cisterny ze stanice Kaplice. Hasiči provedli zajištění místa nehody a zabezpečení 

havarovaných vozů. Na místě zasahoval dále vrtulník LZS, ZZS a Policie ČR. 

Jednotka HZS zásah ukončila v 18:47 hodin. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 18. října 

1:55 Požár – Během několika minut uhasila profesionální jednotka z centrální stanice 

Jindřichův Hradec požár balíku slámy, jež byl hozen do stoky v obci Otín. Požárem 

nevznikla žádná škoda. Zásah hasiči ukončili po půl třetí hodině ranní. 

16:58 Technický zásah – Vodu ze sklepa domu č. p. 61 v obci Třebětice provedla 

profesionální jednotka ze stanice Dačice.  

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 18. října 

7:36 Technický zásah – Profesionálové z jednotky HZSP SŽDC odstraňovali na 

železničním přejezdu P1149 v Protivíně dřeviny z profilu železniční tratě.  



 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 18. října 

6:51 Dopravní nehoda – Bez zranění se obešla nehoda tří osobních automobilů, které se 

střetly u Vimperku u odbočky na obec Svatá Máří. Zajištění místa nehody a 

zabezpečení havarovaných vozů provedla jednotka profesionálů ze stanice Vimperk. 

Úklid vozovky zajistila SÚS.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 18. října 

8:05 Dopravní nehoda – Do Tovární ulice ve Strakonicích vyjela místní profesionální 

jednotka k ohlášené dopravní nehodě. Nehodu ohlásila na operační středisko HZS 

Zdravotnická záchranná služba. Po provedeném průzkumu hasiči zjistili, že nehrozí 

bezprostřední nebezpečí – jednotka nezasahovala.  

18:40 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila na žádost Městské 

policie Strakonice ve Volyňské ulici ve Strakonicích místní profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 18. října  Bez událostí 

 


