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Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 15. listopadu 

9:57 Požár – V Hraniční ulici v domě č. p. 1035/3 v Českých Budějovicích zasahovali 

profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné u požáru sazí v komíně. Požár je beze 

škody, jednotka se v 10:27 hodin vrátila zpět na základnu. 

12:55 Planý poplach – Na monitoring kouře vyjela do zahrádkářské kolonie v Českých 

Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice. Hasiči provedli průzkum 

celé oblasti a nenalezli žádné známky hoření.  

14:25 Dopravní nehoda – Mezi obcemi Borek a Hosín havarovala řidička vozu Opel. 

Havarovaný vůz zůstal ležet na střeše v příkopu, nezraněná řidička však nemohla 

vylézt ven. Profesionální hasiči z centrální stanice České Budějovice ji vyprostili 

z poškozeného auta ven a za pomoci automobilového jeřábu vůz otočili zpět na kola. 

U nehody hasiči spolupracovali s Policií ČR a ZZS.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 15. listopadu 

19:30 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov a 

jednotka SDH obce Kájov byly operačním střediskem vyslány k domu č. p. 240 

v Kájově v ulici U Štěpky, kde byl ohlášen výbuch plynového kotle. Hasiči 

průzkumem zjistili, že nedošlo ani k výbuchu, ani k požáru, pouze k přetopení topení 

s následným uvolněním tlaku pojistným ventilem. Hasiči uzavřeli z preventivních 

důvodů přívod plynu a doporučili kontrolu systému odbornou firmou.  

21:00 Technický zásah – Pomoc Zdravotnické záchranné službě s oživováním pacienta 

poskytla v ulici Tavírna č. p. 110 v Českém Krumlově místní profesionální jednotka.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 15. listopadu 

6:58 Požár – Profesionální jednotka ze stanice Dačice zasahovala u požáru sazí v komíně 

domu č. p. 10 v obci Lipolec. Požárem nevznikla žádná škoda, není dále došetřován. 

7:44 Dopravní nehoda – U benzínové pumpy v Učňovské ulici v Dačicích havaroval 

řidič osobního automobilu Škoda 120. Nikdo z posádky neutrpěl zranění, vůz byl 

mimo komunikaci. Hasiči z místní požární stanice provedli jeho zajištění proti 

vzniku požáru a úniku provozních látek. Zásah jednotka ukončila v 8:12 hodin. 

13:05 Technický zásah – Osádka automobilového jeřábu ze stanice Dačice 

spolupracovala s jednotkou SDH obce Cizkrajov při likvidaci nalomené větve 

ohrožující na návsi v Cizkrajově chodce a provoz na silnici.  
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Územní odbor Písek 

Pondělí 15. listopadu  Bez událostí 

  

   

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 15. listopadu 

13:17 Technický zásah – U Husinecké přehrady spolupracovala jednotka profesionálních 

hasičů z centrální stanice Prachatice s příslušníky Policie ČR a zdravotníky ZZS u 

technického zásahu. 

15:23 Technický zásah – Nalomený strom rozřezala a odklidila v Prachaticích v háječku u 

hřbitova místní profesionální jednotka. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 15. listopadu 

1:05 Únik nebezpečných látek – V ulicích Katovická, Komenského a 5. května ve 

Strakonicích čistili hasiči z centrální stanice vozovku od uniklé nafty. Na místě byla 

přítomna Policie ČR. V 2:31 hodin se na místo dostavili pracovníci SÚS Strakonice, 

kterým byl zásah předán.  

7:33 Požár – Nulová škoda a nulové uchráněné hodnoty byly stanoveny po požáru 

odpadu ve velkoobjemovém kontejneru v obci Jindřichovice. Zasahující 

profesionálové ze stanice Blatná požár lokalizovali v 7:46 hodin a zcela uhasili 

v 8:12 hodin. Příčina vzniku požáru nebude dále šetřena.  

14:40 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice dveře 

bytu v Bezděkovské ulici č. p. 75 ve Strakonicích. 

                   

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 15. listopadu 

4:06 Požár – K ohlášenému požáru elektrického rozvaděče v ulici ČSLA č. p. 5 v Plané 

nad Lužnicí vyjela osádka cisterny z centrální stanice Tábor. Jednotka na místě 

zjistila, že nejde o požár rozvaděče, ale že došlo k zahoření termostatu elektrokotle 

na chodbě domu. Hasiči požár uhasili, vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 1 000,--. 

Příčinou vzniku požáru byla technická závada – zkrat. U zásahu byla přítomna 

Policie ČR.  

10:38 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsali v Náchodské ulici č. p. 

2686 v Táboře profesionálové z místní požární stanice.  
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