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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 7. září 

7:28 Požár – Během několika minut uhasila českobudějovická profesionální jednotka 

požár odpadu v plastovém odpadkovém koši, který hořel na benzínové čerpací 

stanici v Otavské ulici v Českých Budějovicích. Požárem nevznikla žádná škoda. 

8:18 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou zajistila na 

žádost ZZS v obci Hosty č. p. 51 snesení pacienta do sanitky. 

10:45 Dopravní nehoda – Následky dopravní nehody, která se stala na křižovatce 

v Tyršově ulici ve Zlivi a při které utrpěly zranění tři osoby, likvidovala osádka 

rychlého zásahového automobilu ze stanice České Budějovice. Jednalo se o střet 

vozů značek Peugeot a Lada combi. Zasahující hasiči pomohli zdravotníkům ZZS 

s ošetřením zraněných a jejich naložením do sanitek, dále pak zajistili vozy proti 

požáru a proti dalšímu pohybu. Poté nehodu předala k šetření Policii ČR.  

16:27 Dopravní nehoda – Na vyžádání Policie ČR vyjela profesionální jednotka ze 

stanice Suché Vrbné na Husovu třídu v Českých Budějovicích, kde provedla úklid 

vozovky po dopravní nehodě vozů Citroen Jumper a Fiat Coupe. Hasiči zároveň 

pomohli s naložením aut na vůz odtahové služby. 

16:32 Únik nebezpečných látek – Ve Větrné ulici v Českých Budějovicích čistila 

profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné vozovku od provozních látek 

uniklých z osobního automobilu značky Škoda Fabia combi. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 7. září  

18:26 Dopravní nehoda – Zajištění vozu a úklid vozovky zajistila po dopravní nehodě, 

která se stala na silnici č. 160 u obce Jenín, profesionální jednotka ze stanice 

Kaplice. Jednalo se o nehodu osobního automobilu značky Škoda Fabia, ve kterém 

cestovaly čtyři osoby. Nikdo z nich nebyl zraněn, havarovaný vůz nijak nebránil 

provozu na komunikaci.  

22:48 Požár – Ke kouři linoucímu se ze střechy domu č. p. 444 v Kaplici Nových 

Domovech vyjely osádky cisteren ze stanice Kaplice. Průzkum ukázal, že se jedná o 

spálené maso na sporáku. Hasiči provedli odvětrání domu a v 23:39 hodin zásah 

ukončili. Vzniklá škoda je nulová. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 7. září 

8:54 Únik nebezpečných látek – Na parkovišti před Vysokou školou ekonomickou 

v Jarošovské ulici v Jindřichově Hradci provedla místní profesionální jednotka úklid 

vozovky od chladící kapaliny uniklé ze zaparkovaného vozu. 



9:47 Únik nebezpečných látek – Další úklid vozovky tentokráte od cca dvou litrů 

motorového oleje eviduje jindřichohradecká jednotka na parkovišti před Českou 

spořitelnou v Klášterské ulici v Jindřichově Hradci. 

19:37 Planý poplach – K nahlášenému kouři vyjela do Rezkovy ulice v Jindřichově 

Hradci osádka cisterny z místní požární stanice. Na místě se ukázalo, že se jedná o 

nenahlášené pálení. 

 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 7. září 

12:55 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě původně ohlášené s nutností vyproštění 

zraněných osob vyjela k obci Velká profesionální jednotka ze stanice Milevsko. 

Když hasiči přijeli na místo, zjistili, že se jedná o nehodu jednoho osobního 

automobilu, jehož osádka je mimo vůz a je již v péči ZZS. Vyproštění nebylo 

potřeba. Hasiči provedli zajištění vozu, jež skončil mimo komunikaci, proti požáru a 

úniku provozních látek. Odtah si zajistí sám majitel. Jednotka PO u nehody 

spolupracovala s Policií ČR. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 7. září  

17:18 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu eviduje ve Slámově ulici č. p. 86 

v Prachaticích místní profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 7. září 

6:28 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Vodňany zasahovala u obce 

Milenovice u dopravní nehody osobního automobilu. Přestože byla nehoda 

dispečinkem ZZS ohlášena jako nehoda s nutností vyproštění zraněných osob, 

nemuseli nakonec hasiči nikoho z havarovaného vozu vystřihávat. Pomohli pouze 

s transportem zraněné osoby do sanitky ZZS. Zároveň provedli zabezpečení 

havarovaného vozu. Provoz na silnici nebyl v místě nehody nijak omezen – 

havarované auto skončilo zcela mimo komunikaci.  

15:14 Dopravní nehoda – Před Blatnou ve směru od Písku spolupracovala profesionální 

jednotka ze stanice Blatná se zdravotníky ZZS a Policií ČR u dopravní nehody, při 

které se střetly dva osobní automobily a motocykl. Při nehodě utrpěla těžké zranění 

jedna osoba, další dvě byly zraněny lehce. Zasahující hasiči nemuseli nikoho 

vyprošťovat, provedli pouze zajištění všech dopravních prostředků proti požáru a 

úniku provozních látek, úklid komunikace a řízení provozu na silnici. 



17:25 Únik nebezpečných látek – Přibližně tři litry hydraulického oleje unikly z tlumičů 

osobního automobilu v obci Kbelnice. Vozovku vyčistila pomocí sorbentu 

profesionální jednotka ze stanice Strakonice.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 7. září 

10:58 Planý poplach – V objektu Kauflandu ve Volgogradské ulici v Táboře ohlásila 

elektrická požární signalizace požár. Jednalo se o planý poplach, táborská 

profesionální jednotka byla odvolána v průběhu jízdy k zásahu. 

 


