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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 22. října 

0:55 Planý poplach – Požár v objektu na Lannově třídě č. p. 12 – 16 v Českých 

Budějovicích ohlásila elektrická požární signalizace. Jednalo se ale o planý poplach. 

Průzkum provedla profesionální jednotka z centrální stanice.  

12:18 Technický zásah – Dveře bytu v domě č. p. 1091 v Jizerské ulici v Českých 

Budějovicích otevřela pomocí vyrážeče profesionální jednotka z centrální stanice. 

15:01 Technický zásah – Stejný zásah si tatáž jednotka připsala v ulici L. Kuby č. p. 1198 

také v Českých Budějovicích. 

15:36 Technický zásah – Třetí nouzové otevření dveří bytu pak jednotka provedla 

v Plzeňské ulici č. p. 597 v Českých Budějovicích. 

16:29 Technický zásah – Společně se ZZS a Policií ČR vnikli hasiči z centrální stanice do 

pokoje v ubytovně č. p. 621 na Okružní ulici v Českých Budějovicích. 

20:59 Požár – K ohlášenému požáru odpadkového koše vyjela do Kubatovy ulice 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice. Na místě bylo 

zjištěno, že koš je zcela zničen požárem. Hasiči provedli dohašení vysokotlakým 

proudem. Hasiči na místě spolupracovali s Policií ČR.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 22. října 

9:27 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Kaplice vyjeli k monitoringu úniku 

plynu do rodinného domu č. p. 881 v Šumavské ulici v Kaplici. Na místě již byla 

přítomna ZZS. Hasiči v dýchací technice vnikly do domu, který okamžitě začali 

odvětrávat. Uvnitř nalezli čtyři osoby v bezvědomí. Ve spolupráci se zdravotníky 

ZZS je přivedli k vědomí nadýcháním kyslíku. Poté byly všechny naloženy do vozů 

ZZS a transportovány do nemocnice. Během záchrany osob hasiči zároveň provedli 

měření koncentrace CO pomocí detekčního přístroje a neměřili zvýšené hodnoty. Na 

místo události se dostavila plynárenská pohotovostní služba, která provedla kontrolu 

plynového kotle. Událost byla předána k šetření Policii ČR.  

10:46 Dopravní nehoda – V serpentině u poliklinikou na Špičáku v Českém Krumlově 

čistila jednotka z centrální stanice vozovku od oleje uniklého z nezjištěného vozidla.  

17:33 Technický zásah – Společně s Policií ČR a zdravotníky ZZS vytáhla jednotka 

z centrální stanice v Českém Krumlově v Objížďkové ulici osobu, která údajně 

spadla do Vltavy z mostu „U Poráků“. Osoba byla v době příjezdu hasičů již na 

břehu, ale v těžko přístupném terénu. Nebyla zraněna, ale záchranáři s ním vzhledem 

k opilosti nebo omámenosti drogami těžko komunikovali. Hasiči jej vyvedli na 

chodník, kde byl zpacifikován Policií ČR a převezen na záchytnou stanici.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 22. října  Bez událostí 



 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 22. října 

16:57 Dopravní nehoda – Následky dopravní nehody jednoho osobního automobilu 

odstraňovala u obce Okrouhlá profesionální jednotka ze stanice Milevsko. V době 

příjezdu hasičů byly zraněné osoby již mimo havarovaný vůz v péči ZZS. Hasiči 

provedli zajištění vozů a úklid místa nehody. Událost byla uzavřena v 18:44 hodin. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 22. října 

11:19 Požár – Pouze příslušník pro zjišťování příčin vzniku požáru vyjel do hotelu Krásná  

vyhlídka v obci Javorník k již uhašenému požáru fritézy. Vyšetřovatel společně 

s Policií ČR a majitelem hotelu stanovil výši vzniklé škody na Kč 15 000,--.  

14:36 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Lhenice zajistila ve své obci na Náměstí 

úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 22. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 22. října 

11:01 Dopravní nehoda – Na komunikaci E55 ve směru do Prahy zasahovala u 

kruhového objezdu u motorestu Elzet profesionální jednotka z centrální stanice. 

Havaroval zde osobní automobil Peugeot 807, který si poškodil palivové vedení u 

nádrže a z vozu tak unikala nafta. Zasahující hasiči jímali unikající naftu do nádoby 

a již znečistěnou vozovku vyčistili pomocí sorbentu. Po odchytu veškeré nafty 

odtahová služba nepojízdný vůz naložila a odvezla. 

14:44 Technický zásah – Proplach výpustě zajistila na žádost starosty obce Zálší místní 

dobrovolná jednotka. 

 


