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Územní odbor  České Budějovice 

Čtvrtek 18. listopadu 

4:33 Technický zásah – Snesení pacienta pro ZZS provedla v obci Bohunice č. p. 21 

jednotka profesionálů ze stanice Týn nad Vltavou. 

13:57 Únik nebezpečných látek – Úklid vozovky od uniklého oleje zajistila v ulici 

Generála Svobody na parkovišti u vojenské nemocnice v Českých Budějovicích 

jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

16:18 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsali profesionálové 

z centrální stanice v Plzeňské ulici č. p. 2175/42 v Českých Budějovicích. 

19:23 Požár – Vznícení sazí v komíně likvidovali v obci Zdíkov č. p. 56 profesionální 

hasiči z centrální stanice České Budějovice. Při poţáru vznikla škoda Kč 2 000,--, 

uchráněné hodnoty jsou Kč 100 000,--. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 18. listopadu  Bez událostí 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 18. listopadu  Bez událostí 

 

     

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 18. listopadu 

10:50 Dopravní nehoda – Jedna osoba byla zraněna při střetu dvou osobních automobilů 

v Harantově ulici v Písku. Zraněnou osobu ošetřila ZZS, hasiči z centrální stanice 

oba vozy zabezpečili proti poţáru odpojením akumulátoru. K úniku provozních látek 

nedošlo, po úklidu místa nehody se jednotka vrátila zpět na základnu. U nehody byla 

přítomna Policie ČR.  

18:56 Únik nebezpečných látek – Asi třicetimetrovou naftovou skvrnu odstraňovala 

z vozovky č. 20 ve směru na Prahu u obce Třebkov profesionální jednotka 

z centrální stanice Písek. Nafta unikla po technické závadě z nádrţe nákladního 

automobilu.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 18. listopadu 
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5:36 Požár – Dvoumiliónová škoda vznikla po poţáru opuštěné zemědělské usedlosti u 

Vitějovic Na Osuli. Škoda  byla vyčíslena především na zničené střeše, která byla 

v okamţiku příjezdu hasičů z centrální stanice Prachatice a z jednotky SDH obce 

Vitějovice zasaţena v celém svém rozsahu. Zasahující hasiči poţár dostali pod 

kontrolu přibliţně za patnáct minut, úplné dohašení pak trvalo téměř do 10. hodin. 

Jako příčinu vzniku poţáru stanovil příslušník HZS pro zjišťování příčin poţáru ve 

spolupráci s Policií ČR úmyslné zapálení. Hodnota uchráněného majetku je Kč 

2 000 000,--.  

17:52 Dopravní nehoda – V Krumlovské ulici v Prachaticích provedli místní 

profesionálové vyproštění nezraněné osoby z havarovaného automobilu. Další 

likvidační práce nebyly třeba, jednotka místo nehody opustila v 18:37 hodin. 

17:54 Únik nebezpečných látek – Olejovou skvrnu o délce cca 20 metrů čistili z vozovky 

za obcí Vimperk ve směru na Prachatice profesionální hasiči ze stanice Vimperk. Po 

dobu zásahu byla vozovka průjezdná pouze v jednom jízdním pruhu. 

19:54 Planý poplach – K ohlášenému poţáru trávy vyjela za obce Netolice místní 

jednotka sboru dobrovolných hasičů. Ţádný poţár nebyl nalezen, událost byla 

klasifikována jako planý poplach. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 18. listopadu 

11:05 Dopravní nehoda – Na silnici I. třídy u Sedlické obory havaroval řidič osobního 

automobilu Škoda Fabia. Vůz po střetu se srnou skončil na střeše v příkopu, řidič 

vozu utrpěl zranění – byl odvezen ZZS do nemocnice v Písku. U nehody zasahovali 

profesionální hasiči ze stanice Blatná, povolána byla také jednotka SDH obce 

Sedlice. Hasiči havarovaný vůz zabezpečili proti poţáru a úniku provozních látek a 

provedli úklid místa nehody. Po domluvě s Policií ČR se jednotky krátce před 12. 

hodinou vrátily na základnu. 

23:27 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR vyjela profesionální jednotka z centrální 

stanice Strakonice do obce Střelské Hoštice k otevření bytu. Jednotka však byla 

cestou k zásahu odvolána, Policii ČR se podařilo do bytu vniknout bez pomoci 

hasičů. 

                   

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 18. listopadu 

3:17 Požár – Dvě moţné verze vzniku poţáru – nedbalost nebo úmyslné zapálení - byly 

stanoveny po poţáru zemědělského objektu v Mladé Voţici, ke kterému došlo 

v 3:17 hodin. K zásahu byli vysláni profesionální hasiči z centrální stanice Tábor se 

dvěma cisternami a zároveň byla svolána jednotka SDH obce Mladá Voţice, která 

vyjela také se dvěma cisternami. Hasiči po příjezdu na místo události zjistili, ţe hoří 

jednopodlaţní budova o rozměrech cca 20 x 12 metrů slouţící k ustájení koní a 
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uskladnění sena. Poţár zachvátil téměř dvě třetiny objektu. Hasiči okamţitě započali 

s hasebními pracemi, velitel zásahu si na místo vyţádal jako posilovou jednotku 

další cisternu ze stanice Tábor. V 4:33 hodin byl poţár lokalizován. Poté zasahující 

jednotky mohly vyváţet seno z objektu ven a provést úplnou likvidaci poţáru. Ta 

byla na operační středisko nahlášena v 8:30 hodin. Poté jednotky HZS poţářiště 

postupně opustily. U poţáru hasiči spolupracovali s příslušníky Policie ČR. Výše 

škody vzniklé poţárem byla vyčíslena na Kč 800 000,--, uchráněné hodnoty činí Kč 

300 000,--. 

 12:51 Požár – Jednotka SDH obce Mladá Voţice se znovu vrátila na místo nočního 

poţáru, kde provedla dohašení některých ohnisek. 

 

 

                                                                                     
 


