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Územní odbor  České Budějovice 

Úterý 9. listopadu 

14:03 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřeli hasiči ze stanice Týn nad Vltavou 

ve svém městě dveře bytu v Hlinecké ulici č. p. 718. Na místě byla přítomna i ZZS. 

19:35 Požár – Bez stanovené škody a bez dalšího šetření byl uzavřen poţár odpadu v obci 

Vlkovice. Na místě zasahovali hasiči ze stanice České Budějovice a jednotky SDH 

obcí Lišov a Vlkovice. Zásah byl pro poslední jednotku ukončen v 20:29 hodin.  

21:11 Dopravní nehoda – Profesionální hasiči HZSP SŢDC vyjeli k obci Ševětín, kde 

odstranili z kolejí kameny, jeţ spadly s blízké skály.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 9. listopadu 

12:22 Technický zásah  - Profesionálové z centrální stanice zasahovali společně se 

zdravotníky ZZS v Tovární ulici v Českém Krumlově – Domoradicích, kde snesli 

z lešení z výšky cca 3 metry osobu. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 9. listopadu  

5:40 Požár – Za městem Dačice ve směru na Staré Hobzí byl ohlášen poţár osobního 

automobilu. K zásahu vyjela profesionální osádka ze stanice Dačice, která na místě 

nalezla hořící osobní automobil Škoda 105. Hasiči okamţitě započali s hasebními 

pracemi. Poţár v 5:51 hodin měli pod kontrolou, za dalších šest minut byl vůz zcela 

uhašen. Vzniklá škoda je Kč 5 000,--, uchráněné hodnoty nulové. Příčinou vzniku 

poţáru byla technická závada na olejovém čerpadle vozu. 

12:37 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice vyjela v Jindřichově Hradci na 

sídliště U Nádraţí, kde se převrátil zametací vůz značky Kultivar Ladog. Vůz leţel 

na levém boku a v kabině byl řidič, který nemohl sám vylézt ven. Hasiči kabinu 

nadzvedli pomocí hydraulického zařízení a podloţili. Tím uvolnili nohu řidiče, 

vyprostili jej ven a předali ZZS. Dalším průzkumem jednotka zjistila, ţe u mulicary 

došlo před příjezdem jednotky k poţáru či jinému zahoření. Velitel zásahu 

rozhodnul o odpojení akumulátoru vozu a dalšímu zajištění proti úniku provozních 

látek. K nehodě se dostavila také Policie ČR.  

20:48 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila v obci České 

Velenice místní dobrovolná jednotka.  

 

  

Územní odbor Písek 
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Úterý 9. listopadu 

11:00 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla zdravotníkům ZZS 

profesionální jednotka ze stanice Milevsko, a to v Nádraţní ulici č. p. 880 

v Milevsku. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 8. listopadu  

12:41 Požár – Doutnající vypálené ohniště vzniklé po pálení klestu dohasili pomocí 

vysokotlakého proudu u obce Zdenice dvě cisterny profesionálních hasičů 

z centrální stanice Prachatice. Vzniklá škoda je nulová.  

Úterý 9. listopadu  

0:04 Technický zásah – Dobrovolní hasiči z jednotky SDH obce Volary provedli 

nouzové otevření dveří bytu v ulici 5. května č. p. 559 ve Volarech. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Úterý 9. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 9. listopadu 

7:45 Technický zásah – Osádka automobilového jeřábu profesionálních hasičů HZSP 

SŢDC zajistila v ţelezniční stanici Tábor překládku břemen. 

16:31 Technický zásah – V Sokolovské ulici č. p. 2366 v Táboře si místní profesionální 

hasiči připsali nouzové otevření dveří bytu. Hasiči spolupracovali s Policií ČR.  

22:48 Technický zásah – Stejný zásah provedla tatáţ jednotka opět ve spolupráci s Policií 

ČR ve Školní ulici č. p. 1008 v Bechyni. 

 

  

 

 

 

                                                                                     
 


