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Územní odbor  České Budějovice 

Pátek 5. listopadu 

0:22 Planý poplach – K ohlášenému poţáru světelného stropu v nákupním centru IGY na 

Praţské třídě v Českých Budějovicích vyjela profesionální jednotka z centrální 

stanice. Hasiči na místě zjistili, ţe se nejedná o poţár, ale pouze o zkrat v elektrické 

instalaci. Jednotka se v 0:43 hodin vrátila na základnu.  

8:10 Technický zásah – Nouzové otevření osobního automobilu eviduje tatáţ jednotka 

z centrální stanice v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích. 

10:49 Dopravní nehoda – Úklid vozovky od vyteklého oleje z havarovaného mopedu 

zajistila v Pekárenské ulici v Českých Budějovicích profesionální jednotka 

z centrální stanice.  

11:20 Technický zásah – V ulici 5. května č. p. 501 v Kamenném Újezdě zaznamenali 

profesionálové z centrální stanice České Budějovice nouzové otevření dveří bytu.  

13:45 Technický zásah – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala na Praţské třídě č. p. 

2068/43 v Českých Budějovicích. 

15:47 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu provedli profesionálové 

z centrální stanice také v Českých Budějovicích v ulici U Trojice č. p. 798/35.  

18:45 Požár – Hořící odpad v plechovém kontejneru uhasili v obci Libníč společnými 

silami profesionálové z centrální stanice České Budějovice a dobrovolní hasiči obce 

Libníč. Škoda způsobená poţárem činí Kč 4 000,--, hodnota uchráněného majetku je 

nulová. Příčina vzniku poţáru je v šetření.  

22:22 Požár – Do Lipenské ulice v Českých Budějovicích vyjela profesionální jednotka 

z centrální stanice, aby zde na ţádost Policie ČR likvidovala poţár osobního 

automobilu. Poţár lokalizoval majitel, jednotka zajistila úplné dohašení, které velitel 

zásahu ohlásil na operační středisko v 22:41 hodin. Poţár, jehoţ příčinou vzniku 

bylo úmyslné zapálení, způsobil škodu za Kč 30 000,--. Hodnota uchráněného 

majetku byla stanovena na Kč 100 000,--. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 5. listopadu 

6:14 Technický zásah – Policie ČR si vyţádala profesionální jednotku z centrální stanice 

Český Krumlov do obce Křenov, aby zde vyčistila vozovku od vyteklé nafty.  

7:51 Technický zásah – Osádka automobilového jeřábu z jednotky HZSP SŢDC 

provedla v obci Horní Planá přesun betonových desek. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 5. listopadu 
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3:35 Technický zásah – V Mládeţnické ulici č. p. 256 v Dačicích zajistili místní 

profesionální hasiči nouzové otevření dveří bytu. 

6:26 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice vyjela do Nušlovy 

ulice v Jindřichově Hradci, kde v domě č. p. 66 protékala voda ze stoupaček. 

Zasahující hasiči společně se správcem domu vodu ve stoupačce uzavřeli.  

10:15 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu eviduje jednotka z centrální 

stanice na sídlišti Vajgar č. p. 652 v Jindřichově Hradci.  

12:06 Technický zásah – Stejný zásah si připsali hasiči ze stanice Dačice, a to v Krajířově 

ulici č. p. 119.  

16:58 Planý poplach – Do sportovní haly v ulici U Stadionu č. p. 1115 v Jindřichově 

Hradci byla vyslána jednotka z centrální stanice, aby zde prověřila poţár ohlášený 

elektrickou poţární signalizací. Poţár nebyl hasiči potvrzen, jednalo se o planý 

poplach – rozbité čidlo.  

18:49 Požár – Poţár hromady listí na ploše cca 2 x 2 metry likvidovali v obci Suchdol nad 

Luţnicí dobrovolní hasiči obce společně s jednotkou HZSP SŢDC. Poţár je beze 

škody, není dále šetřen. Zásah byl ukončen po 20. hodině.  

18:50 Požár – Dvě cisterny z centrální stanice Jindřichův Hradec a tři zásahová vozidla 

jednotky SDH obce Nová Včelnice vyjely do obce Okrouhlá Radouň, kde hořelo 

v horním patře domu č. p. 46. Poţár televize a televizní skříňky se podařilo částečně 

uhasit majitelům, hasiči provedli dohašení pomocí vysokotlakého proudu.Velitel 

zásahu si na místo vyţádal přítomnost zdravotníků ZZS, kteří odvezli do nemocnice 

syna majitele. Po odvětrání zakouřeného prostoru se jednotky vrátily zpět na 

základny. Vzniklá škoda činí Kč 50 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 

3 000 000,--. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada na televizoru. 

 

   

Územní odbor Písek 

Pátek 5. listopadu 

7:31 Dopravní nehoda – Na ţelezniční trati mezi Čimelicemi a Vráţí zasahovala 

profesionální jednotka HZSP SŢDC, která odstraňovala následky nehody vlaku, jeţ 

najel na padlý strom. Hasiči strom rozřezali a z tratě odklidili. Při nehodě nebyl 

nikdo zraněn. Zasahující hasiči se vrátili na základnu v 11:32 hodin. 

12:37 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla dopravní nehodě osobního a 

nákladního automobilu, které se střetly na Budějovickém předměstí v Písku u 

supermarketu Tesco. Hasiči z centrální stanice provedli nezbytná opatření 

k zamezení vzniku poţáru a úniku provozních látek a za necelou hodinu se vrátili 

zpět na základnu. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 5. listopadu 
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9:15 Technický zásah – Spadlý strom odklidili z vozovky u obce Výrov profesionálové 

z centrální stanice Prachatice.  

16:35 Technický zásah – Jednotka SDH obce Netolice odstranila v obci Malovice hnízdo 

nebezpečného hymzu. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Pátek 5. listopadu 

17:16 Požár – Nedostatečné uhašení po pálení klestu bylo příčinou vzniku a rozšíření 

poţáru, ke kterému došlo v katastru obce Libějovické Svobodné Hory. Operační 

středisko HZS k zásahu vyslalo v prvním sledu cisternu ze stanice Vodňany a 

cisternu jednotky SDH obce Bavorov. Velitel zásahu si po provedeném průzkumu 

místa události vyţádal posilovou jednotku, a to další dva zásahové vozy z jednotky 

SDH Bavorov a další cisternu ze stanice Vodňany. Hasiči zdolávali poţár lesní 

hrabanky a klestu rozšířený na ploše cca 40 x 40 metrů v nepřístupném terénu 

s velkým převýšením. Při zdolávání poţáru bylo nutné zřídit dálkovou dopravu vody 

na vzdálenost cca 550 metrů. Zasahující hasiči dostali poţár pod kontrolu krátce 

před 16. hodinou, úplná likvidace nastala v 19:15 hodin.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 5. listopadu  Bez událostí  

 

 

 

 

                                                                                     
 


