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Územní odbor  České Budějovice 

Sobota 6. listopadu 

1:38 Záchrana osob – Ve výtahu v baru Zeppelin na náměstí Přemysla Otakara II. č. p. 

127/38 v Českých Budějovicích uvízlo 11 osob. Jejich vyproštění provedla 

profesionální jednotka z centrální stanice.  

2:01 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná služba si vyžádala jednotku 

profesionálních hasičů ze centrální stanice, aby přijela k dopravní nehodě, jež se 

stala na silnici vedoucí z Rudolfova na Jivno. Záchranáři ZZS potřebovali 

z havarovaného vozu vyprostit zaklíněnou osobu. Hasiči zraněného vytáhli během 

několika minut, zároveň havarovaný vůz zabezpečili proti požáru a úniku 

provozních látek. Po půl třetí hodině ranní jednotka místo nehody opustila. 

9:17 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými byl zapnutý elektrický spotřebič, otevřeli 

na sídlišti Máj v ulici J. Bendy č. p. 1348/7 v Českých Budějovicích.  

10:32 Záchrana zvířete – U obce Heřmaň uvíznul v meliorační skruži srnec. Hasiči srnce 

vyprostili z dvoumetrové hloubky během necelých deseti minut. Poté ho vypustili do 

volné přírody. Zásah provedli profesionální hasiči z centrální stanice České 

Budějovice.  

13:54 Dopravní nehoda -. Osádky dvou cisteren z centrální stanice České Budějovice 

zasahovaly u dopravní nehody, která se stala u obce Kaliště u Lipí. Nehodu na 

Krajské operační a informační středisko HZS nahlásila Zdravotnická záchranná 

služba. Jednalo se o nehodu jednoho osobního automobilu výrobní značky Mazda, 

který se v okamžiku příjezdu hasičů nacházel na střeše. Zraněná osoba byla 

transportována do nemocnice letecky, hasiči nemuseli vyprošťovat. Provedli pouze 

zajištění vozu a úklid místa nehody.  

14:25 Požár -. K požáru trávy vyjela k obci Klažary profesionální jednotka ze stanice 

Trhové Sviny s jednou cisternou a jednotka SDH obce Trhové Sviny také s 

osádkou jedné cisterny. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že suchý travní 

porost již vyhořel. Velitel zásahu rozhodnul o prolití požářiště vodou. Po závěrečné 

kontrole se zasahující hasiči vrátili na základnu. Vzniklá škoda je nulová. 

16:34 Technický zásah – Olejovou skvrnu v délce cca 80 metrů vyčistila z vozovky na 

Husově třídě u Arpidy v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné. Místo události bylo poté předáno Městské policii České Budějovice.  

19:01 Požár – V ulici U Smaltovny v Českých Budějovicích na odstavných kolejích 

Českých drah zasahovali profesionální hasiči z centrální stanice a z jednotky HZSP 

SŽDC, kteří zde likvidovali požár trávy u odstavených vagónů. Požár hasiči uhasili 

v 19:08 hodin, událost převzala drážní inspekce.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 6. listopadu 
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3:09 Technický zásah – Pomoc s naložením pacienta do sanitního vozu poskytla 

Zdravotnické záchranné službě na Náměstí č. p. 11 v Křemži místní profesionální 

jednotka.  

15:04 Technický zásah – Spadlý strom zasahující do jednoho jízdního pruhu silnice u 

obce Vyšší Brod odklidila jednotka SDH obce Vyšší Brod.  

15:19 Požár – Požár klestu na hromadě v délce cca 70 metrů a šířce cca 4 metry vyjela 

hasit k obci Chlum se dvěma cisternami profesionální jednotka ze stanice Kremže. 

Po provedeném průzkumu, kdy zásah byl ztížen těžko přístupným terénem, si velitel 

vyžádal posilovou jednotku, na místo se dostavila jednotka SDH obce Brloh. 

Zasahujícím jednotkám se podařilo požár v 16:09 hodin dostat pod kontrolu, 

likvidace nastala v 17:23 hodin. Příčina vzniku požáru je v šetření, škoda byla 

vyčíslena na Kč 3 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 100 000,--. 

17:14 Požár – K blíže neurčenému požáru u tržnice u silnice E55 v Kaplici byla vyslána 

profesionální jednotka z místní požární stanice. Zároveň byla svolána dobrovolná 

jednotka obce Kaplice. Profesionálové projeli celý úsek silnice E55, ale žádný požár 

nenalezli. Dobrovolná jednotka byla odvolána. Na zpáteční cestě byl spatřen požár 

v areálu firmy Ertl, jednalo se o shrabané listí na ploše cca 2 x 1 metr. Hasiči požár 

zlikvidovali pomocí vysokotlakého proudu a vrátili se na základnu. Na místě byla 

přítomna Policie ČR. Výše škody je nulová. 

20:02 Dopravní nehoda – Nikdo nebyl zraněn při dopravní nehodě, která se stala v obci 

Loučovice. Do sloupu veřejného osvětlení zde narazil nákladní automobil tovární 

značky Avia. Profesionální jednotka ze stanice Frymburk provedla vytažení vozu 

zpět na komunikaci a úklid místa nehody.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 6. listopadu 

17:19 Požár – V obci Velké Podolí v domě č. p. 136 byl ohlášen požár. K zásahu operační 

středisko svolalo dobrovolnou jednotku obce Kunžak. Ta na místě zjistila, že se 

jedná o požár sazí v komíně. Požár byl zlikvidován za několik minut, vzniklá škoda 

je nulová. 

 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 6. listopadu 

9:55 Únik nebezpečných látek – Na základě ohlášení Městské policie Milevsko 

zasahovali místní profesionální hasiči na Husově náměstí v Milevsku, kde vyčistili 

vozovku od malého množství provozních látek, které uniklo z neznámého vozidla.  

19:05 Dopravní nehoda – Na křižovatce ulic Kollárova a Jeronýmova v Písku provedli 

místní profesionální hasiči na žádost Policie ČR úklid vozovky po dopravní nehodě.  

21:24 Požár – Profesionálové ze stanice Milevsko a dobrovolní hasiči obce Bernartice 

společně hasili požár velkého kontejneru na smíšený odpad, který hořel na Náměstí 
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svobody v Bernarticích. Požár byl zlikvidován ve 21:55 hodin. Přímá škoda vzniklá 

požárem činí Kč 18 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 200 000,--.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 6. listopadu 

14:39 Technický zásah – Spadlý strom odklidili z vozovky u obce Nová Pec dobrovolní 

hasiči obce Nová Pec.  

21:39 Dopravní nehoda – ZZS ohlásila na operační středisko HZS dopravní nehodu 

osobního automobilu, u které bude nutné vyproštění zraněných osob. Nehoda se 

stala v „americké zatáčce“ ve směru na Libínské sedlo u Prachatic. K zásahu vyjely 

osádky dvou cisteren. Na místě hasiči zjistili, že lehce zraněná osoba je již v péči 

zdravotníků ZZS. Jedna cisterna se vrátila zpět na základnu, osádka druhého vozu 

zahájila likvidační práce. Po závěrečném úklidu jednotka v 22:07 hodin místo 

nehody opustila.  

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Sobota 6. listopadu 

14:34 Technický zásah – Čištění kanalizace provedla na žádost starosty obce ve 

Vodňanech části Pražák jednotka SDH obce Vodňany – Pražák. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 6. listopadu  Bez události 

 

 

 

 

                                                                                     
 


