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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 21. října 

11:55 Únik nebezpečných látek – Jednotka SDH obce Hluboká nad Vltavou zajistila ve 

své obci úklid vozovky od uniklých pohonných hmot. 

12:07 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila v jednom z objektů SŢDC 

v Nádraţní ulici v Českých Budějovicích poţár. Jejich vlastní jednotka provedla 

průzkum a zjistila, ţe se jedná o planý poplach. 

13:03 Požár – Pomocí jednoho vysokotlakého proudu uhasila profesionální jednotka ze 

stanice Týn nad Vltavou poţár osobního automobilu tovární značky VW Golf, který 

hořel v Týně nad Vltavou v ulici Břehy. Poţár zasáhnul motorový prostor vozu a 

způsobil škodu za Kč 70 000,--. Hodnota uchráněného majetku je Kč 10 000,--. 

příčinou vzniku poţáru byla technická závada. Na místě hasiči spolupracovali 

s Policií ČR. 

15:54 Požár – Další poţár osobního automobilu likvidovala profesionální jednotka 

z centrální stanice České Budějovice v obci Hůry. Jednalo se o vrak osobního 

automobilu značky Peugeot 106 jiţ vyjmutého z evidence motorových vozidel. 

Hasiči poţár uhasili vysokotlakým proudem za několik minut od svého příjezdu. 

Zároveň musela zasahující jednotka ochlazovat vůz Tatra 148, jeţ stála 

v bezprostřední blízkosti poţářiště. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 

spalování listí. Vzniklá škoda je nulová. 

17:11 Dopravní nehoda – Odpojení akumulátorů po dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů provedla za obcí Branišov ve směru na České Budějovice na ţádost 

Policie ČR profesionální jednotka z centrální stanice České Budějovice. Zásah byl 

ukončen krátce před 18. hodinou.  

22:22 Planý poplach - Elektrická poţární signalizace opět ohlásila v jednom z objektů 

SŢDC v Nádraţní ulici v Českých Budějovicích poţár. Opět se jednalo o planý 

poplach. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 21. října 

9:05 Dopravní nehoda – Jímání a sběr uniklých provozních náplní pomocí sorbentu 

zajistila po dopravní nehodě vozů továrních značek Škoda Octavia a Peugeot 307 u 

obce Velešín profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov. 

23:30 Technický zásah – Kočku, která seděla na kameni ve vodě u hotelu Zvon v ulici Po 

Vodě v Českém Krumlově a nemohla se dostat zpět na břeh, zachránila osádka 

rychlého zásahového automobilu z centrální stanice. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 21. října 



9:32 Technický zásah – V Rybní ulici v Nové Bystřici eviduje místní dobrovolná 

jednotka čerpání vody.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 21. října 

9:33 Planý poplach – K poţáru ohlášenému elektrickou poţární signalizací vyjela do 

objektu supermarketu Tesco v Písku profesionální jednotka z centrální stanice. 

Jednalo se o planý poplach. 

19:23 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila po dopravní 

nehodě u obce Újezd  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 21. října 

7:32 Technický zásah – S naloţením pacientky do sanitky pomohli v Mírové ulici č. p. 

433 ve Vimperku profesionálové z místní poţární stanice.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 21. října 

18:46 Požár – Cisterna z centrální stanice Strakonice a cisterna z jednotky SDH obce 

Volyně byly vyslány do Wolkerovy ulice ve Volyni, kde byl ohlášen poţár garáţe. 

Průzkum místa události ukázal, ţe se jedná o pálení tří balíků sena na zahradě. 

Událost řešila Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 21. října  Bez událostí 

 


