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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 25. října 

1:35 Dopravní nehoda – Policie ČR ohlásila na operační středisko HZS dopravní 

nehodu, jež se stala v Hluboké nad Vltavou – Zámostí a u které je nutné vyproštění 

zraněných osob. Když k nehodě přijela profesionální jednotka z centrální stanice, 

nalezla havarovaný osobní automobil, jež sjel ze srázu a převrátil se na střechu. 

Osádka byla mimo vůz. Hasiči auto otočili zpět na kola a zajistili jej proti požáru. 

Okolo druhé hodiny ranní byla jednotka zpět na základně. 

8:32 Technický zásah – V Dlouhé ulici č. p. 1041 v Českých Budějovicích otevřeli 

hasiči z centrální stanice dveře bytu, za kterými bylo zabouchnuté malé dítě.  

16:44 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné zajistila 

v Hluboké nad Vltavou úklid vozovky od oleje uniklého z osobního automobilu. 

17:40 Dopravní nehoda – Odpojení akumulátorů a úklid vozovky provedla po střetu dvou 

osobních automobilů na křižovatce ulic Jírovcova a Nádražní v Českých 

Budějovicích opět profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

19:10 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice zasahovala společně 

s Policií ČR a zdravotníky ZZS na sídlišti Máj v ulici V. Volfa č. p. 1300/13 

v Českých Budějovicích u technického zásahu. Osoba, která měla v úmyslu spáchat 

sebevraždu, byla zajištěna Policií ČR.  

21:14 Technický zásah – Společně s Policí ČR a ZZS vnikla jednotka z centrální stanice 

České Budějovice do bytu v pečovatelském domě ve Školní ulici č. p. 352 

v Ledenicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 25. října 

2:43 Dopravní nehoda – V Českém Krumlově části obce Slupenec havaroval nákladní 

automobil tovární značky Avia. Vůz převážel cihly. Při nehodě utrpěl zranění řidič 

vozu. Velitel zásahu si na místo vyžádal vyprošťovací automobil, pomocí kterého 

byla Avia vytažena zpět na kola na vozovku.  

5:06 Únik nebezpečných látek – Naftovou skvrnu na ploše cca 40 x 4 metry vyčistila na 

žádost Policie ČR v obci Třísov profesionální jednotka ze stanice Křemže.  

10:16 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov vyjela 

ve svém městě do Dlouhé ulice, kde byl v penzionu Nina ohlášen únik plynu. Hasiči 

provedli ve sklepě a v kotelně objektu měření koncentrací, ale nenaměřili žádné 

zvýšené hodnoty. Hasiči událost předali pracovníkům pohotovostní plynárenské 

služby. 

15:19 Technický zásah – Na parkovišti Jelenka v Českém Krumlově si místní 

profesionálové připsali úklid vozovky od uniklých provozních kapalin.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 



Úterý 25. října 

1:33 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec 

odklidila z vozovky v obci Dolní Skrýchov spadlý strom. 

7:46 Technický zásah – Automobilový jeřáb z jednotky HZSP SĎZC byl vyslán do 

Nádražní ulice v Jindřichově Hradci, kde na nádraží zajistil překládku kolejnic. 

14:51 Dopravní nehoda – Za Číměří – částí obce Potočná zasahovala profesionální 

jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec u dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Při nehodě utrpěla zranění jedna osoba, která byla v době příjezdu 

hasičů již v péči ZZS. Jednotka HZS provedla zajištění havarovaných vozů a po 

vyšetření nehody Policií ČR zajistila likvidační práce (úklid vozovky). 

18:03 Technický zásah – Na žádost Policie ČR odklidila jednotka SDH obce Nová 

Bystřice na silnici u Albeře spadlý smrk.  

18:43 Technický zásah – Jednotky SDH obcí České Velenice a Suchdol nad Lužnicí byly 

vyslány do Vitorazské ulice č. p. 262 v Českých Velenicích k nouzovému otevření 

dveří bytu. Suchdolská jednotka byla během cesty k zásahu odvolána. Jednotka 

z Českých Velenic provedla otevření bytu a pomohla se snesením pacienta do 

sanitky. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 25. října 

11:26 Technický zásah – Přibližně dvacet litrů hydraulického oleje rozježděného na 

vozovce č. 121 u obce Štědronín - Plazy vyčistila profesionální jednotka ze stanice 

Milevsko. Olej vytekl z prasklé hadice nákladního automobilu značky Liaz. Hasiči 

v místě zásahu společně s Policií ČR svedli dopravu do jednoho jízdního pruhu.  

16:18 Technický zásah – Na žádost starosty obce zajistila jednotka SDH obce Písek 

odstranění naplavenin u Kamenného mostu v Písku.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 25. října  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 25. října 

4:43 Požár – Pomocí tří ručních hasících přístrojů uhasila podniková jednotka ČZ, a. s. 

Strakonice ve svém závodě požár roztavené litiny na ploše cca 2 x 3 metry. Požárem 

nevznikla žádná škoda. 

9:38 Dopravní nehoda – Bez zranění se obešla dopravní nehoda osobních automobilů 

továrních značek Citroen Saxo a Seat Leon, které se střetly na silnici č. 141 u obce 



Svinětice. Zasahující hasiči ze stanice Vodňany po vyšetření nehody Policií ČR 

provedli úklid komunikace.  

22:39 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná služba ohlásila na operační středisko 

HZS Jihočeského kraje dopravní nehodu u obce Radošovice, při které se srazil 

osobní automobil s autobusem. Nehoda byla ohlášena s nutností vyproštění zraněné 

osoby, jež zůstala zaklíněna v osobním voze. Do sedmi minut od příjezdu rychlého 

zásahového automobilu z centrální stanice Strakonice na místo nehody byla zraněná 

osoba vyproštěna a předána do péče ZZS. Hasiči dále provedli zajištění místa 

nehody a kontrolu obou dopravních prostředků proti vzniku požáru a úniku 

provozních látek. V 23:14 hodin jednotka HZS zásah ukončila a odjela zpět na 

základnu.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 25. října 

5:36 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřeli hasiči ze stanice Soběslav dveře 

bytu na tř. Dr. Edvarda Beneše č. p. 279/II v Soběslavi. 

22:10 Dopravní nehoda – Na silnici vedoucí z Chýnova na Kladruby havaroval u 

viaduktu osobní automobil. Nehoda se obešla bez zranění, následky odstranila 

profesionální jednotka z centrální stanice Tábor. Hasiči u nehody spolupracovali 

s Policií ČR a ZZS.  

 


