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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 

tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Neděle 9. září 

9:00 Technický zásah – Na žádost ZZS snesla profesionální jednotka ze stanice Týn nad 

Vltavou ve svém městě v Sakařově ulici č. p. 497 pacienta do sanitky.  

12:25 Dopravní nehoda – Profesionálové ze stanice Trhové Sviny likvidovali u obce Žár 

ve směru na Bukovou následky střetu nákladního a osobního automobilu. V době 

příjezdu hasičů byla zraněná osoba již v péči ZZS, nehoda se obešla bez úniku 

provozních látek.  

14:22 Požár – Pouze vyšetřovatel HZS vyjel do Nádražní ulice v Českých Budějovicích 

k došetření požáru plastového kontejneru o objemu 1 100 litrů. Jednalo se o požár 

bez účasti jednotky PO, požár byl samouhašen. Vzniklou škodu vyšetřovatel vyčíslil 

na Kč 2 500,--.  

18:18 Technický zásah – Mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou odstranila 

českobudějovická profesionální jednotka strom nebezpečně nahnutý nad vozovkou. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 9. září 

17:33 Dopravní nehoda – Následky nehody osobního automobilu likvidovala u obce 

Slupečná profesionální jednotka ze stanice Frymburk. Havarovaný vůz skončil po 

nehodě na střeše, osádka nebyla zaklíněna, z vozu neunikaly žádné provozní 

kapaliny. Hasiči provedli zajištění vozu a úklid místa nehody. Jednotka PO u nehody 

spolupracovala se ZZS a Policií ČR.  

21:23 Technický zásah – V ulici Za Jitonou č. p. 210 v Českém Krumlově eviduje místní 

profesionální jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 9. září 

8:42 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních automobilů 

zajistila u obce Velký Pěčín profesionální jednotka ze stanice Dačice.  

16:40 Požár – Profesionálové ze stanice Dačice společně s jednotkami SDH obcí Dačice a 

Radlice dohašovali v lese u Radlic řádně nedohašené spáleniště po pálení. Požár na 

ploše cca 10 x 30 metrů hasiči udusali a následně prolili vodou. Zásah byl ukončen 

před 21. hodinou. Vzniklá škoda je nulová. 

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 9. září 



16:45 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu 

zajistila u Rakovických Chalup profesionální jednotka ze stanice Písek. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 9. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 9. září 

17:54 Požár – Požár skládky větví na ploše cca 50 x 50 metrů hasila v Závišíně 

profesionální jednotka ze stanice Blatná společně s jednotkou SDH obce Bělčice. 

Požár hasiči uhasili během několika minut, vzniklá škoda je nulová. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 9. září  Bez událostí 

 


