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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 1. října 

6:38 Technický zásah – U obce Žár odklidili profesionálové ze stanice Trhové Sviny 

z vozovky spadlý strom. 

8:32 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu eviduje v Průběžné ulici č. p. 591/5 

v Českých Budějovicích místní profesionální jednotka.  

9:40 Technický zásah – Na vyžádání ZZS pomohla profesionální jednotka ze stanice 

Týn nad Vltavou v obci Dříteň s transportem pacienta do sanitky.  

10:14 Dopravní nehoda – Profesionální hasiči ze stanice České Budějovice a z jednotky 

HZSP SŽDC byli vysláni do ulici J. Buděšínského v Českých Budějovicích, kde na 

železničním přejezdu došlo ke střetu vlaku s osobním vozidlem. Nákladní vlak 

projíždějící ve směru z Českého Krumlova do Českých Budějovic se srazil 

s osobním vozem značky Ford, ve kterém cestoval pouze řidič. Ten utrpěl 

mnohačetná zranění, kterým na místě podlehl. Zasahující hasiči provedli u vozu 

protipožární opatření a po vyšetření nehody mrtvého řidiče vyprostili. Provoz na 

trati byl obnoven v 12:30, nehodu šetří Policie ČR společně s pracovníky Drážní 

inspekce.  

11:08 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřela českobudějovická jednotka dveře 

bytu v Biskupské ulici č. p. 453/6 v Českých Budějovicích.  

11:20 Technický zásah – Českobudějovická jednotka vyjela do ulice U Tří lvů, kde na 

střeše jednoho z domů došlo zřejmě silným větrem k uvolnění plechů. Hasiči 

majiteli doporučili sjednat si na opravu specializovanou firmu.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 1. listopadu 

10:55 Dopravní nehoda – Osádka rychlého zásahového automobilu ze stanice Kaplice 

zasahovala u obce Jenín v místě zvaném U Tří veverek u dopravní nehody osobního 

automobilu značky Citroen. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, hasiči provedli zajištění 

vozu proti požáru a úniku provozních látek a po zaměření nehody Policií ČR 

vozovku v místě nehody uklidili. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 1. listopadu 

1:30 Požár – Bez vzniklé škody byl uzavřen požár starých pneumatik, které hořely na 

ploše cca 5 x 5 metrů u obce Lomy. Požár uhasily přibližně za hodinu osádky dvou 

cisteren ze stanice Jindřichův Hradec a dvou cisteren z jednotky SDH obce Kunžak.  

3:36 Technický zásah – Mezi obcemi Dírná a Deštná u odbočky na Jižnou odstranila 

jindřichohradecká profesionální jednotka z vozovky spadlý strom.  



10:03 Technický zásah – Další spadlý strom odklízeli profesionálové z Jindřichova 

Hradce z vozovky u obce Sedlo. 

12:04 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Třeboň likvidovala následky 

střetu nákladního a osobního auta, které havarovaly u obce Klec. Při nehodě byla 

zraněná jedna osoba, kterou ošetřovala ZZS. Hasiči provedli zajištění osobního vozu 

proti požáru, odtah si vyřešil sám majitel.  

16:16 Technický zásah – Na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci eviduje místní 

profesionální jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 1. listopadu 

6:16 Technický zásah – Milevská profesionální jednotka odklidila z vozovky v obci 

Bernartice spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 1. listopadu 

10:06 Technický zásah – Ve druhém patře domu č. p. 565 na náměstí Přátelství 

v Prachaticích provedla z důvodu netěsnosti hrdla hydrantu uzavření vody. Porucha 

byla nahlášena správci budov města Prachatice k dalšímu řešení.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 1. listopadu 

5:53 Technický zásah – Ze zaseknutého výtahu v domě č. p. 32 v Elektrárenské ulici ve 

Vodňanech vysvobodili místní profesionální hasiči jednu osobu. 

7:35 Planý poplach – Ke stromu spadlému na silnici vyjela k obci Černěves 

profesionální jednotka ze stanice Vodňany. Hasiči však na uvedeném místě žádný 

strom nenalezli. 

20:48 Technický zásah – Na vyžádání Policie ČR vyčistila strakonická profesionální 

jednotka v obci Radošovice znečištěnou vozovku. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 1. listopadu  Bez událostí 

 


