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Územní odbor  České Budějovice 

Sobota 20. listopadu 

7:23 Dopravní nehoda – V důsledku namrzlé vozovky nezvládli řízení svých vozů řidič 

kamiónu Mercedes a řidiči dalších čtyř osobních automobilů: Opel Omega, Peugeot, 

Ford Sierra a Renault Clio, jeţ havarovali u obci Vitín. Při nehodě byl zraněn řidič 

kamiónu, který byl v okamţiku příjezdu hasičů z centrální stanice jiţ mimo kabinu 

kamiónu v péči ZZS. Hasiči zajistili naftu unikající z kamiónu, odpojila akumulátory 

ze všech vozů a v místě nehody řídila dopravu. Zásah byl ukončen po půl deváté. 

7:31 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dvou dopravních nehodách, které se staly na 

silnici mezi obcemi České Budějovice a Lišov u Úsilného, provedli profesionální 

hasiči ze stanice Suché Vrbné. 

15:16 Dopravní nehoda – Následky další nehody odstranili profesionální hasiči ze stanice 

Týn nad Vltavou u obce Hrušov, kde havaroval osobní vůz Renault Kangoo. 

Zasahující jednotka nemusela vyprošťovat, zraněný řidič byl v okamţiku příjezdu 

hasičů mimo havarovaný vůz v péči ZZS. Hasiči zabezpečili auto proti poţáru a 

proti úniku provozních látek a odklidili z vozovky části vozu.  

20:49 Požár – Nulová škoda vznikla po poţáru odpadu v plechovém kontejneru na papír, 

který hořel v Nádraţní ulici u obchodního centra Mercury v Českých Budějovicích. 

Poţár zlikvidovali hasiči z centrální stanice pomocí vysokotlakého proudu. Na místě 

byla přítomna Policie ČR. 

23:09 Dopravní nehoda – Olej uniklý z vozu po dopravní nehodě vyčistila z vozovky 

v Krčínově ulici v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice Suché 

Vrbné. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 20. listopadu   

23:07 Technický zásah – Snesení pacienta provedli v Českém Krumlově v Polské ulici č. 

p. 436 místní profesionální hasiči. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 20. listopadu  Bez událostí 

 

     

Územní odbor Písek 

Sobota 20. listopadu 

13:05 Technický zásah – V obci Růţená zajistila dobrovolná jednotka obce Nosetín úklid 

vozovky.  
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Územní odbor Prachatice 

Sobota 20. listopadu 

13:06 Dopravní nehoda – V Netolicích ve Vodňanské ulici se střel osobní automobil 

tovární značky VW Passat s osobním vlakem. Auto zůstalo zaklíněné pod vlakem, 

zevnitř vozu vyprostili dobrovolní hasiči obce Netolice zraněného řidiče. Další 

následky nehody pomohli odstranit také profesionálové z centrální stanice 

Prachatice a z jednotky HZSP SŢDC. Na místě hasiči spolupracovali se ZZS a 

Policií ČR. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Sobota 20. listopadu  Bez událostí 

                   

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 20. listopadu 

21:23 Požár – Škoda ve výši Kč 40 000,-- vznikla po poţáru osobního automobilu Citroen 

Picasso, ke kterému došlo u obce Hodonice. K poţáru byla vyslána profesionální 

jednotka ze stanice Týn nad Vltavou a jednotka SDH obce Bechyně. Poţár 

zlikvidovala náhodně projíţdějící hlídka Policie ČR pomocí ručního hasícího 

přístroje. Příčinou vzniku poţáru je úmyslné zapálení, hodnota uchráněného majetku 

činí Kč 60 000,-- 

 

 

                                                                                     
 


