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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 24. října 

7:26 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zajišťovala na nádraţí 

v Českých Budějovicích překládku materiálu.  

10:32 Technický zásah – Části stromu, které hrozily pádem, rozřezala a odstranila v obci 

Trpnouze profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny.  

10:52 Technický zásah – Z nádrţe havarovaného kamiónu, který u obce Drahotěšice sjel 

do příkopu, odčerpávala profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné cca 300 litrů 

nafty. Z vozu na komunikace uniklo pouze cca 10 litrů, které hasiči vyčistili pomocí 

sorbentu.  

11:19 Dopravní nehoda – Na základě ohlášení Policie ČR vyjela profesionální jednotka 

z centrální stanice na Nádraţní ulici v Českých Budějovicích, kde u viaduktu se 

kouřilo z osobního automobilu. Hasiči provedli průzkum a zjistili, ţe se nejedná o 

poţár. U vozu odpojili akumulátor a v 11:44 hodin zásah ukončili. 

14:43 Technický zásah – Další překládku břemen provedla v Nádraţní ulici v Českých 

Budějovicích profesionální jednotka HZSP SŢDC.  

17:57 Dopravní nehoda – Následky nehody osobního automobilu odstranila u obce 

Štěpánovice profesionální jednotka ze stanice Třeboň. Hasiči provedli zajištění 

místa nehody a zabezpečení vozu proti poţáru a úniku provozních látek. Jednotka na 

místě spolupracovala s Policí ČR a ZZS.  

21:16 Dopravní nehoda – Deset minut trval profesionálům ze stanice Suché Vrbné, kteří 

na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích provedli úklid vozovky po dopravní 

nehodě dvou osobních automobilů. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 24. října 

11:11 Technický zásah – Z poškozené nádrţe osobního automobilu tovární značky Fiat 

Punto unikal na silnici v ulici Za Nádraţím v Českém Krumlově benzín. 

Zachytávání benzínu do nádob a vyčištění vozovky zajistila profesionální jednotka 

z centrální stanice.  

11:24 Technický zásah – Za obcí Větřní ve směru na Český Krumlov sjel osobní 

automobil tovární značky Renault Kangoo do řeky. Zasahující hasiči z centrální 

stanice Český Krumlov průzkumem zjistili slabý únik provozních náplní. Pomocí 

molitanových rukávů hasiči uniklou látku na vodní hladině ohraničili a sorbentem 

odstranili. Poté byl havarovaný vůz vyzvednut z vody a postaven k silnici. Událost si 

poté převzala Policie ČR. Řidič vozu byl ještě před příjezdem hasičů v péči ZZS.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 24. října 



14:46 Dopravní nehoda – Následky nárazu vlaku do stromu řešila u obci Frahelţ 

profesionální jednotka HZSP SŢDC.  

14:47 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice Jindřichův Hradec odklidili 

z vozovky u obce Jarošov nad Neţárkou spadlý strom.  

20:33 Technický zásah – Stejný zásah eviduje také jednotka ze stanice Dačice, a to na 

silnici mezi obcemi Markvarec a Lipolec. 

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 24. října 

5:59 Požár – Škoda ve výši Kč 100 000,-- byla vyčíslena po poţáru střechy 

zemědělského objektu v obci Velké Nepodřice. Poţár zasáhnul část střechy, 

k likvidaci operační středisko vyslalo hasiče z centrální stanice Písek a z jednotek 

SDH obcí Písek a Kestřany. Na místě celkem zasahovaly osádky pěti cisteren a 

automobilového ţebříku. Jako první se na místo dostavila profesionální jednotka, 

které se podařilo poţár do několika minut lokalizovat. Úplnou likvidaci velitel 

zásahu nahlásil v 7:35 hodin. Poté se všechny jednotky vrátily na své základny.  

17:47 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila v Kocínově ulici 

v Písku profesionální jednotka z místní poţární stanice.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 24. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 24. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 24. října 

14:25 Technický zásah – Celkem čtyři hodiny spolupracovala jednotka SDH obce 

Přehořov s Policií ČR na hledání pohřešované osoby u obce Přehořov. Pátrání bylo 

v půl sedmé Policií ČR ukončeno. 

14:57 Technický zásah – V Gabrielově ulici č. p. 349 v Bechyni pomohli profesionálové 

ze stanice Týn nad Vltavou se snesením pacienta do sanitky ZZS.  

19:33 Záchrana zvířete – Z vodovodní šachty domu č. p. 1618/6 v Kollárově ulici 

v Táboře vysvobodili místní profesionálové kočku. 



20:52 Technický zásah – Jednotky SDH obcí Tučapy a Přehořov pomáhaly u obce 

Krotějov s hledáním pohřešované osoby.  

 


