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Územní odbor  České Budějovice 

Sobota 13. listopadu 

2:45 Požár – Jen několik minut trvalo uhašené požár listí na Senovážném náměstí 

v Českých Budějovicích, které provedla profesionální jednotka z centrální stanice. 

Požár je beze škody a nebude dále šetřen.  

8:44 Technický zásah – Na Pražské třídě č. p. 1015/73 v Českých Budějovicích si tatáž 

jednotka připsala nouzové otevření dveří bytu. 

12:47 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po střetu tří osobních automobilů zajistila 

v Dobrovodské ulici v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné. Hasiči vyčistili vozovku od uniklých provozních látek a v 13:02 hodin 

se vrátili zpět na základnu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 13. listopadu 

0:40 Požár – Profesionálové ze stanice Frymburk likvidovali u obce Plánička požár 

pařezu. Při požáru nevznikla žádná škoda, požár nebude došetřován. Zásah byl 

ukončen v 1:30 hodin. 

3:14 Technický zásah -. Spadlý strom odklidila u obce Chabičovice jednotka SDH obce 

Zubčice.  

9:23 Záchrana osoby – V Českobudějovické ulici v Kaplici zasahovali místní 

profesionální hasiči, kteří pomohli tělesně postižené paní, na kterou spadl její 

elektrický invalidní vozík. Paní byla odvezena ZZS.  

17:52 Požár -.  Pět cisteren ze tří jednotek zasahují u požáru seníku u obce Meziříčí na 

Českokrumlovsku. Osádky cisteren ze stanice Kaplice a z jednotek SDH obcí 

Malonty a Benešov nad Černou vyjely k zásahu v 17:52 hodin. Na místě nalezli 

hořící seník o rozměrech cca 6 x 10 metrů, ve kterém byly uskladněny balíky sena. 

V 18:16 hodin velitel zásahu nahlásil na operační středisko, že požár je lokalizován. 

Hasiči započali s dohašováním objektu, vynesli ven 6 balíků sena, které také prolili 

vodou. Okolo půl osmé večerní začaly jednotky místo požáru postupně opouštět. Na 

místě zůstala pouze dobrovolná jednotka obce Malonty. Událost byla operačním 

střediskem uzavřena krátce před 21. hodinou. Při požáru vznikla škoda ve výši Kč 

2 000,--, hodnota uchráněného majetku je nulová. Příčina vzniku požáru je 

předmětem šetření Policie ČR. 

20:14 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla na sídlišti Plešivec č. p. 

366 v Českém Krumlově profesionální jednotka z místní požární stanice.  

22.46 Dopravní nehoda – Osádka rychlého záchranného automobilu a osádka cisterny 

z centrální stanice Český Krumlov zasahovala u obce Chvalšiny, kde havaroval 

osobní automobil. Zasahující hasiči ze zničeného vozu vyprostili mrtvou osobu, poté 

pokračovali v likvidačních pracích. Po naložení havarovaného auta na vůz odtahové 

služby se jednotka v 0:40 hodin vrátila na základnu.  
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Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 13. listopadu 

8:28 Technický zásah – Jednotka SDH obce Studená odčerpala v místním rybníce vodu 

z důvodu opravy stavidla. 

16:08 Technický zásah – V domě s pečovatelskou službou v Bratrské ulici č. p. 221 

v Dačicích si místní profesionální jednotka připsala nouzové otevření dveří bytu. 

 

  

Územní odbor Písek 

Středa 10. listopadu 

17:47 Požár – Nulová škoda je výsledkem požáru sazí v komíně domu č. p. 1733 v Alšově 

ulici v Písku. K požáru vyjeli profesionální hasiči z centrální stanice, na místě však 

nezasahovali. U zásahu byla přítomna také Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 13. listopadu 

10:01 Technický zásah -. Jednotka SDH obce Svatá Máří zasahovala ve své obci, kde 

zajistili čištění obecní kanalizace.  

10:17 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice zasahovali i s automobilovým 

žebříkem ve Slámově ulici v Prachaticích, kde ve čtvrtém patře domu č. p. 508 

zajistili utrhlý plastový balkónový chránič.  

14:37 Planý poplach – K ohlášenému kouři z lesa vyjeli k Prachaticím místní 

profesionální hasiči. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. 

16:12 Požár – U obce Třešňový Újezd uhasila jednotka SDH obce Lhenice požár balíku 

slámy na poli. Vzniklá škoda činí Kč 200,--, uchráněné hodnoty jsou nulové. 

Příčinou vzniku požáru je nedbalostní jednání. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Sobota 13. listopadu 

9:11 Technický zásah – V Písecké ulici č. p. 415 v Blatné otevřeli místní profesionálové 

dveře bytu, za kterými bylo na zapnutém sporáku jídlo.  

10:02 Požár – Požár lesní hrabanky na ploše cca 10 x 10 metrů uhasili u obce Štěkeň 

dobrovolní hasiči obce Štěkeň. Zásah hasiči ukončili v 11:35 hodin. Požárem 

nevznikla žádná škoda, příčina nebude dále šetřena.  
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12:09 Dopravní nehoda – Rychlé zásahové automobily ze stanic Strakonice a Vimperk a 

cisterna ze stanice Strakonice vyjely k ohlášené dopravní nehodě, kdy se na silnici 

I/4 mezi Volyní a Vimperkem střetl motocykl Yamaha a kamión Scania. Při příjezdu 

hasičů na místo zde již zasahovala ZZS a Policie ČR. Při nehodě zemřel 

motocyklista. Jelikož nebylo nutné vyproštění, byly oba rychlé zásahové automobily 

odeslány zpět na své základny. Po naložení motorky na vůz odtahové služby a po 

zadokumentování nehody Policií ČR hasiči provedli vyčištění vozovky.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 13. listopadu 

7:49 Požár – Škoda ve výši Kč 800 000,-- a uchráněný majetek za Kč 1 000 000,-- byly 

vyčísleny po požáru lesního těžebního stroje, ke kterému došlo v lese za obcí 

Hlinice. K likvidaci požáru operační středisko vyslalo osádku cisterny z centrální 

stanice Tábor. Hasiči likvidovali požár v motorovém prostoru stroje, požár byl 

lokalizován minutu po 8. hodině, za dalších sedm minut byl zcela uhašen. Jednotka 

HZS na místě spolupracovala s Policií ČR.  

 

 

  

 

 

 

                                                                                     
 


