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Územní odbor  České Budějovice 

Neděle 14. listopadu 

7:57 Dopravní nehoda – Profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny zasahovali u obce 

Nové Hrady, kde do stromu narazil řidič osobního automobilu. Hasiči provedli 

kontrolu úniku provozních látek a protipoţární opatření. V 9:43 hodin se jednotka 

vrátila zpět na základnu. 

13:09 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŢDC zasahovala u obce 

Radostice, kde provedla poraţení stromů, které spadly na vedení ţelezničních trolejí. 

19:07 Únik nebezpečných látek – Na ţádost Policie ČR vyčistili z vozovky v Orlické 

ulici profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou přibliţně tři litry oleje.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 14. listopadu 

16:02 Technický zásah – Na Sídlišti Vyšný č. p. 105 v Českém Krumlově si osádka 

rychlého zásahového automobilu připsala nouzové otevření dveří bytu.  

19:53 Technický zásah – Stejný zásah provedla tatáţ jednotka ve stejném městě na 

stejném sídlišti pouze v domě č. p. 112. V bytě byl zapnutý sporák. 

22:39 Technický zásah – Pro ZZS pomohla jednotka z centrální stanice se snesením 

pacienta do sanitky. Hasiči zasahovali v Vyšehradské ulici č. p. 260 v Českém 

Krumlově.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 14. listopadu 

19:05 Požár – Během cca dvaceti minut uhasila profesionální jednotka ze stanice Třeboň 

ve spolupráci s jednotkou SDH obce Břilice poţár odpadu v ţelezném kontejneru, 

který hořel v obci Břilice. Poţárem nevznikla ţádná škoda.  

 

  

Územní odbor Písek 

Neděle 14. listopadu 

0:08 Požár – Poţár kontejneru za supermarketem Billa v Nádraţní ulici v Milevsku 

likvidovaly osádky dvou cisteren profesionálních hasičů z místní poţární stanice. 

Hasiči poţár dostali pod kontrolu v 0:13 hodin a v 0:46 hodin velitel zásahu nahlásil 

na operační středisko úplnou likvidaci. Škoda vzniklá poţárem byla vyčíslena na Kč 

35 000,--, hodnota uchráněného majetku na Kč 1 500 000,--. Příčinou vzniku poţáru 

bylo úmyslné zapálení. 
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18:55 Dopravní nehoda – Za Pískem ve směru na České Budějovice se střetly tři osobní 

automobily s kravami, jeţ se pohybovaly na silnici. Při střetu byly lehce zraněni dva 

cestující v autech, jedna kráva náraz nepřeţila. Profesionální hasiči z centrální 

stanice Písek zabezpečili vozy proti poţáru a provedli úklid komunikace.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 14. listopadu 

10:13 Technický zásah – Na ţádost starosty obce Nová Pec vyčistila jednotka místních 

dobrovolných hasičů místní kanalizaci. 

 

                  

Územní odbor Strakonice 

Neděle 14. listopadu 

14:56 Technický zásah – Spadlý strom, který překáţel přes oba jízdní pruhy silnice v ulici 

V Ráji ve Strakonicích, rozřezala a odklidila profesionální jednotka z centrální 

stanice. 

15:23 Požár – Za tři minuty od příjezdu zlikvidovali profesionálové ze stanice Vodňany a 

dobrovolní hasiči obce Bavorov poţár popele na valníku na smetišti v obci 

Krajníčko. Při poţáru nevznikla ţádná škoda.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 14. listopadu 

9:01 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyţádala jednotku profesionálních hasičů 

z centrální stanice Tábor na křiţovatku silnic č. 19 a 122 k obci Hodušín k dopravní 

nehodě dvou osobních automobilů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, vůz Škoda 

Felicia zůstal po střetu na silnici, Škoda Octavia skončil v ţivém plotě zahrady 

rodinného domu. Hasiči oba vozy zabezpečili proti poţáru, k úniku provozních látek 

nedošlo. U nehody jednotka HZS spolupracovala s Policií ČR. 

17:10 Planý poplach – K blíţe neurčenému poţáru (les nebo stoh) vyjeli k obci 

Černýšovice profesionální hasiči z centrální stanice Tábor a dobrovolní hasiči obce 

Bechyně. Na místě hasiči zjistili, ţe se jedná o pálení trávy na soukromém pozemku.  

18:30 Dopravní nehoda – Operační středisko vyslalo cisternu a rychlý zásahový 

automobil z centrální stanice Tábor k dopravní nehodě na ţelezničním přejezdu do 

Tábora – Měšic. Zde se na křiţovatce ulic Pelhřimovská a V Průhonu střetly dvě 

Škody Octavia a Audi A4. Nehoda se obešla zcela bez zranění. Jednotka po 

provedeném průzkumu provedla zabezpečení vozů proti poţáru a kontrolu, zda 

z vozů neunikají provozní látky. Po příjezdu Policie ČR se jednotka vrátila na 

základnu. 
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