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Územní odbor  České Budějovice 

Čtvrtek 4. listopadu 

8:38 Dopravní nehoda – Na křiţovatce ulic Nerudova a Jírovcova v Českých 

Budějovicích se střetly dva osobní automobily továrních značek Škoda Fabia a 

Mercedes. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, kterou hasiči z centrální stanice 

pomohli naloţit do sanitky ZZS. Zároveň u obou vozů odpojili akumulátory. Krátce 

po 9. hodině se jednotka vrátila na základnu. U nehody zasahovala také Policie ČR. 

13:45 Dopravní nehoda – Stejný zásah si připsali profesionálové ze stanice Suché Vrbné, 

kteří odstraňovali následky dopravní nehody dvou osobních automobilů v Nádraţní 

ulici u nového obchvatu v Českých Budějovicích.  

17:07 Požár – Bez vzniklé škody byl uzavřen poţár odpadu v plastovém kontejneru 

v Chelčického ulici v Českých Budějovicích. Poţár uhasila jednotka z centrální 

stanice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 4. listopadu 

9:31 Technický zásah – Jednotka SDH Chvalšiny odstranila ve své obci spadlý strom. 

9:46 Dopravní nehoda – Profesionálové ze stanice Kaplice zasahovali u obce Jaroměř, 

kde likvidovali následky dopravní nehody. Hasiči zajistili havarovaný osobní 

automobil Ford Escort proti dalšímu úniku provozních látek a uniklý benzín vyčistili 

z vozovky sorbentem. Hasiči na místě spolupracovali s Policií ČR.  

13:34 Technický zásah – V Kaplici v ulici Na Vyhlídce č. p. 507 pomohli hasiči z místní 

poţární stanice se snesením pacienta do sanitky.  

14:28 Požár – Ţádnou škodu nezpůsobil poţár sazí v komíně domu č. p. 108 v obci 

Frymburk. Uhašení provedli profesionální hasiči ze stanice Frymburk. Poţár 

nezpůsobil ţádnou škodu, není dále šetřen.  

16:22 Technický zásah – Monitoring táboráku, který hořel nedaleko stohu slámy, 

provedla u obce Bor jednotka SDH obce Velešín.  

19:56 Technický zásah – Spadlý strom, který zasahoval do více neţ poloviny silnice, 

odklidili u obce Stříteţ profesionální hasiči ze stanice Kaplice.  

20:01 Požár – Profesionálové ze stanice Frymburk a dobrovolní hasiči obce Loučovice 

byli vysláni operačním střediskem k objektu ČOV v Loučovicích, kde v jedné hale 

hořelo. Hasiči na místě průzkumem zjistili, ţe jde o poţár odpadu v objektu určeném 

k demolici. Poţár jednotky zlikvidovali v 20:34 hodin. Škoda i uchráněné hodnoty 

jsou nulové.  

22:26 Požár – Další poţár sazí v komíně uhasili profesionálové ze stanice Frymburk obci 

Frymburk v rodinném domě č. p. 52. Poţár je beze škody, bez dalšího šetření.  
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Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 4. listopadu 

3:03 Technický zásah – Pomoc postiţené osobě, která nebyla sama schopna vylézt na 

postel, poskytli v Nádraţní ulici č. p. 745 v Třeboni místní profesionální hasiči.  

12:25 Technický zásah – V Jarošově nad Neţárkou č. p. 21 provedli hasiči z centrální 

stanice Jindřichův Hradec snesení pacienta do sanitního vozu ZZS.  

15:21 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu Besedy 

Třeboň na Masarykově náměstí č. p. 2 v Třeboni. Hasiči z místní poţární stanice 

objekt prošli a ţádné známy hoření nenalezli.  

 

   

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 4. listopadu 

11:03 Dopravní nehoda – V obci Jamný se střetly dva osobní automobily. Profesionální 

jednotka ze stanice Písek ve spolupráci s Policií ČR zajistili místo nehody, dále 

havarované vozy zabezpečili proti poţáru a vyčistili vozovku od uniklých 

provozních látek. Zásah byl ukončen krátce před půl jednou odpolední. 

12:08 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Milevsko odstranili spadlý strom, 

jeţ bránil provozu na komunikaci mezi obcemi Branice a Květov. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 4. listopadu 

16:33 Technický zásah – Na ţádost starosty obce Vacov zajistili místní dobrovolní hasiči 

mytí obecní komunikace. 

20:50 Planý poplach – V objektu Finančního úřadu ve Vodňanské ulici č. p. 376 

v Prachaticích ohlásila elektrická poţární signalizace poţár. Jednotka z centrální 

stanice po provedeném průzkumu poţár nepotvrdila.  

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 4. listopadu 

13:35 Technický zásah – Spadlý strom odklidili u obce Jetišov profesionální hasiči 

z centrální stanice.  

18:30 Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak zasahovala na silnici I/4 za obcí Volyně ve 

směru na Čkyni, kde hasiči ve spolupráci s Policií ČR vyčistili vozovku od olejové 

skvrny.  
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Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 4. listopadu 

7:15 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zajistila pomocí 

automobilového jeřábu v ţelezniční stanici Chotoviny překládku břemen.  

13:42 Technický zásah – Stejná jednotka vyjela do ţelezniční stanice Tábor, kde byla 

provedena kontrola vlakové soupravy po projetí navěstidla.  

17:16 Požár – Profesionálové z centrální stanice Tábor vyjely k ohlášenému poţáru 

lesního porostu v Měšicích – Kozím Hrádku. Na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o 

nedohašená ohniště po pálení větví.  

18:42 Požár – Závada na palivové soustavě byla příčinou vzniku poţáru osobního 

automobilu Škoda Favorit, ke kterému došlo v Bělečské ulici v Mladé Voţici. Kdyţ 

na místo přijeli profesionální hasiči z centrální stanice Tábor, zasahovali zde jiţ 

místní dobrovolní hasiči, kteří likvidovali poţár v motorovém prostoru vozu. 

Likvidaci poţáru nahlásil velitel zásahu v 19:00 hodin. Škoda byla vyčíslena na Kč 

20 000,--, uchráněné hodnoty pak na Kč 25 000,--.  

19:36 Dopravní nehoda – Na ţádost Policie ČR vyjela osádka rychlého zásahového 

automobilu z centrální stanice Tábor k dopravní nehodě traktoru a osobního 

automobilu, která se stala mezi obcemi Opařany a Skrýchov u Opařan. Hasiči 

odstranili z vozovky motorový olej, havarované vozy jiţ na místě nebyly.  

 

 

 

 

                                                                                     

 


