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Územní odbor  České Budějovice 

Neděle 21. listopadu 

1:37 Technický zásah – Zdravotnická záchranná služba si vyžádala jednotku hasičů ze 

stanice Týn nad Vltavou, aby v Havlíčkově ulici č. p. 359 v Týně nad Vltavou 

pomohla se snesením pacienta do sanitky.  

11:29 Technický zásah – Nouzové otevření dveří garáže si připsali profesionálové 

z centrální stanice v Nádražní ulici v Českých Budějovicích. 

16:18 Planý poplach – K ohlášenému požáru komína vyjela do Novohradské ulice 

v Českých Budějovicích jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice. Ukázalo 

se, že se jedná o planý poplach. 

16:25 Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen požár komína v domě č. p. 

1725/30 v Lipenské ulici v Českých Budějovicích, který zlikvidovali profesionálové 

z centrální stanice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 21. listopadu 

1:05 Požár – Osádka cisterny z centrální stanice Český Krumlov uhasila požár balíku 

slámy na poli u obce Záluží. Příčinou vzniku požáru, který jednotka zlikvidovala 

během několika minut, bylo úmyslné zapálení. Vzniklá škoda činí Kč 5 000,--, 

hodnota uchráněného majetku je nulová. 

9:25 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky ZZS poskytla na sídlišti 

Plešivec č. p. 351 v Českém Krumlově profesionální jednotka z místní požární 

stanice.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 21. listopadu 

13:28 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými byl zabouchnutý zapnutý spotřebič, 

otevřela v Jarošovské ulici č. p. 743 v Jindřichově Hradci místní profesionální 

jednotka. 

15:01 Technický zásah – Asistenci při nasazování zvonu do kostela zajistila v obci Chlum 

u Třeboně místní jednotka SDH.  

 

     

Územní odbor Písek 

Neděle 21. listopadu 

14:34 Technický zásah – V Jeřábkově ulici č. p. 996 v Milevsku pomohli místní 

profesionálové s transportem pacienta do sanitního vozu ZZS.  
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Územní odbor Prachatice 

Neděle 21. listopadu  Bez událostí 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Neděle 21. listopadu 

0:17 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistili u obce Radomyšl 

profesionální hasiči z centrální stanice Strakonice. Hasiči na místě spolupracovali 

s Policií ČR a ZZS.  

0:25 Dopravní nehoda – Následky další nehody odstraňovala jednotka ze stanice Blatná 

u obce Škvořetice, kde hasiči havarované auto tahali z rybníka. U nehody byla 

přítomna Policie ČR.  

                   

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 21. listopadu 

23:36 Požár – Cisterna profesionálů ze stanice Týn nad Vltavou a dvě cisterny z jednotky 

SDH obce Bechyně zasahovaly u požáru chaty u Senožaty. Jednalo se o 

celodřevěnou chatu o půdorysu cca 6 x 5 metrů. V okamžiku příjezdu hasičů byla 

celá chata zasažena požárem. Hasiči požár lokalizovali v 23:57 hodin, za další 

přibližně čtvrthodinu bylo nahlášeno na operační středisko úplné uhašení. Předběžně 

stanovená škoda je Kč 200 000,--, uchráněné hodnoty jsou nulové. Příčina vzniku 

požáru je v šetření, existují dvě vyšetřovací verze: nedbalost nebo úmysl. Na místě 

hasiči spolupracovali s Policií ČR.  

 

 

                                                                                     
 


