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Územní odbor  České Budějovice 

Pátek 19. listopadu 

18:26 Požár – Na křižovatce ulic J. Opletala a O. Nedbala v Českých Budějovicích 

zlikvidovali profesionálové z centrální stanice během několika minut požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Požár je beze škody, jednotka se v 19:03 hodin vrátila na 

základnu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 19. listopadu 

13:38 Technický zásah – Na žádost Policie ČR vyjela profesionální jednotka ze stanice 

Frymburk k lesnímu penzionu Na Kobylnici u obce Lipno nad Vltavou na 

monitoring zápachu, jež se linul z neznámého balíčku. Balíček nalezl náhodný 

svědek a dle jeho slov mu připadal podezřelý. Hasiči zjistili, že se jedná o použitou 

dětskou plenku, kterou jednotka odvezla a vyhodila do popelnice pro komunální 

odpad.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 19. listopadu 

7:06 Dopravní nehoda – Za obcí Deštná ve směru na Lodhéřov zajistili profesionální 

hasiči z centrální stanice Jindřichův Hradec úklid vozovky po dopravní nehodě 

osobního automobilu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 

21:57 Technický zásah – Na žádost Městské policie Třeboň odstranili místní 

profesionální hasiči z Novohradské brány v ulici Valy v Třeboni osobní automobil 

VW Passat, jež stálo uvnitř brány a mělo uražené přední kolo. Hasiči vůz odtáhli 

pomocí navijáku mimo komunikaci.  

 

     

Územní odbor Písek 

Pátek 19. listopadu 

14:19 Dopravní nehoda – Na silnici č. 121 mezi obcemi Zvíkovské podhradí a Kučeř 

zasahovali profesionální hasiči z centrální stanice Písek, kteří zde odstraňovali 

následky dopravní nehody dodávky Mercedes Benz. Vůz ležel na boku mimo 

komunikaci a unikaly z něj provozní látky. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, 

které byly v okamžiku příjezdu hasičů již ošetřovány ZZS. Hasiči provedli zastavení 

úniku provozních látek, pod vůz instalovali jímací nádoby a uniklé látky z vozovky 

vyčistili pomocí sorbentu. 

15:38 Technický zásah – Mytí vozovky zajistila ve své obci jednotka SDH obce 

Mirovice.  
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18:43 Dopravní nehoda – Stejná jednotka byla společně s profesionály z centrální stanice 

Písek vyslána mezi obce Čimelice a Krsice, kde na silnici I. třídy č. 4 havaroval 

osobní automobil Ford Mondeo. Přestože byla nehoda ohlášena s nutností vyproštění 

osob, byli oba zranění při příjezdu hasičů již v péči ZZS. Zasahující hasiči provedli u 

vozu protipožární opatření a následky nehody odstranili. U nehody byla přítomna 

také Policie ČR.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Pátek 19. listopadu 

21:31 Technický zásah – V obci Chroboly č. p. 15 otevřeli hasiči z centrální stanice 

Prachatice zabouchnuté dveře domu. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pátek 19. listopadu 

4:24 Technický zásah – V domě č. p. 337 v Dukelské ulici ve Strkaonicích zastavili 

místní profesionálové hlavní uzávěr vody, která protékala jedním z bytů. 

                   

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 19. listopadu 

13:45 Technický zásah – Nouzové otevření dveří domu č. p. 75/4 ve Filipovské ulici 

v Táboře provedli hasiči z centrální stanice.  

 

 

                                                                                     
 


