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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 

tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Středa 19. října 

0:11 Dopravní nehoda – Na křižovatce ulic Husova a Česká v Českých Budějovicích 

zajistili hasiči ze stanice Suché Vrbné úklid vozovky po dopravní nehodě. 

7:15 Technický zásah – Společně se zdravotníky ZZS vnikla jednotka ze stanice Týn 

nad Vltavou do domu č. p. 1 v obci Dolní Kněžeklady.  

9:45 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu si připsali hasiči z centrální 

stanice v Tylově ulici č. p. 14/11 v Týně nad Vltavou.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 19. října 

9:04 Technický zásah – V Kaplici v ulici Gen. Fanty v areálu základní školy rozřezaly a 

odklidily osádky rychlého zásahového automobilu a automobilové plošiny z místní 

požární stanice nebezpečný strom. 

17:08 Požár – Pouze rychlý zásahový automobil zasahoval v Kaplici – nádraží u požáru 

trávy na ploše 3 x 4 metry. Hasiči požár zvládli během několika minut. Vzniklá 

škoda je nulová. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 19. října 

7:45 Požár – Bez vzniklé škody skončil požár jednoho balíku slámy, který hořel na 

sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci. K požáru došlo z dosud nezjištěné příčiny, 

likvidaci zajistila profesionální jednotka z místní centrální stanice.  

17:56 Technický zásah – Na stejném sídlišti tatáž jednotka zasahovala podruhé, a to u 

nouzového otevření dveří bytu v domě č. p. 558. 

 

 

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 

Středa 19. října 

15:55 Technický zásah – Jednotka SDH obce Vitějovice zajistila ve své obci čištění 

komunikace. 



15:59 Záchrana osoby – Profesionálové ze stanice Vimperk pomohli v obci Masákova 

Lhota s vytažením osoby spadlé do výkopu. Zraněná byla předána ZZS k ošetření. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 19. října 

11:18 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsala jednotka ze stanice 

Vodňany, a to v ulici Petra Chelčického ve Vodňanech. 

13:10 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Strakonice vyjela na žádost 

Policie ČR do obce Přední Borovice, kde byly nalezeny tři sudy s neznámou látkou. 

Průzkum ukázal, že se jednalo o vyjetý olej. Událost byla předána k řešení Policii 

ČR. 

21:34 Technický zásah – Policie ČR si poté vyžádala jednotku z centrální stanice do 

Bezděkovské ulici č. p. 78 ve Strakonicích k otevření bytu.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 19. října 

10:12 Technický zásah – U obce Vlkov u železničního přejezdu ve směru na Veselí nad 

Lužnicí srazil projíždějící vlak šest ovcí. Jejich odklizení z kolejiště a předání 

majiteli zajistila za přítomnosti Policie ČR profesionální jednotka ze stanice 

Soběslav společně s jednotkou HZSP SŽDC. 

18:05 Požár – Osádky dvou cisteren zasahovaly v Táboře – Klokotech v areálu jedné 

z firem u požáru hranice dřeva. Hořící dřevo zasáhlo plochu cca 10 m
2
. Ještě před 

příjezdem hasičů se požár snažil likvidovat oznamovatel za použití ručního hasícího 

přístroje a zahradní hadice. Zasahující hasiči pro uhašení použili vysokotlaký proud. 

Vzhledem k malému rozsahu byla vrácena na základnu povolaná posilová jednotka 

SDH Tábor. Požár je beze škody, hodnota uchráněného majetku (sklad lešení a 

sádrokartonového materiálu) je Kč 1 000 000,--. Příčinu vzniku požáru řeší Policie 

ČR.  

 


