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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 20. října 

1:46 Technický zásah – Pomoc s pátráním po osobě zajistili na žádost Policie ČR 

v Českých Budějovicích v Dobrovodské ulici profesionální hasiči z centrální stanice 

společně s jednotkou SDH obce Ledenice.  

2:21 Technický zásah – V ulici M. Chlajna č. p. 1273/3 v Českých Budějovicích 

zaznamenala jednotka z centrální stanice nouzové otevření dveří bytu. Na místě byli 

příslušníci Městské policie České Budějovice.  

13:46 Únik nebezpečné látky – Na parkovišti na hrázi Nemanického rybníky v Českých 

Budějovicích likvidovala profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné olejovou 

skvrnu o rozměrech cca 2 x 2 metry. Jednalo se o motorový olej, který uniknul 

z nezjištěného vozidla. Hasiči skvrnu vyčistili sorbentem a místo zásahu předali 

příslušníkům Městské policie České Budějovice. Olej neuniknul do rybníka.  

14:26 Dopravní nehoda – Zajištění havarovaných vozidel proti požáru a úklid vozovky 

provedla po dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu u Nové Vsi 

profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny. Cestující vozu Opel Meriva byli 

převezeni do nemocnice a řidič vozu Man byl nezraněn. Zásah jednotka ukončila 

krátce po 15. hodině.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 20. října 

0:21 Požár - Dnes 20. října 2011 v čase 00:21 hodin vyjela jednotka z centrální stanice 

Český Krumlov na požár restaurace U Ratolesti "Skleník" v ulici 5. května v 

Českém Krumlově na Plešivci. Jednalo se o požár ve druhém patře objektu, kde po 

příjezdu první jednotky PO byla již zasažena požárem celá plocha výčepu a salonku 

a byla zničena skleněná výplň pláště budovy. Na místo zásahu se jako první 

dostavila jednotka ze stanice Č. Krumlov se dvěma cisternami v počtu 7 hasičů, kteří 

prvotně provedli záchranu osoby. Ta přespávala v provozní části restaurace a byla 

ohrožena zplodinami hoření. Byla na místě ošetřena ZZS a z důvodu nadýchání 

zplodinami hoření převezena do Nemocnice v Českém Krumlově. Současně hasiči 

nasadili dva útočné vysokotlaké proudy z vně budovy a jeden vysokotlaký proudy 

do vstupní části restaurace. Dále se na místo dostavil automobilový žebřík ze stanice 

Český Krumlov,  jednotka SDHO Větřní s cisternou, jež byla využita pro 

doplňování vody, profesionální jednotka ze stanice Křemže se dvěma cisternami 

provádějící hasební práce a doplňování vody a jednotka SDHO Český Krumlov 

s dopravním automobilem, která obsluhovala čerpací stanoviště u řeky Vltavy. 

Celkem zasahovalo 21 hasičů. Požár byl likvidován v čase 2:40 hodin a místo 

požáru předáno majiteli. Předběžná škoda činí Kč 4 000 000,--, uchráněné hodnoty 

jsou Kč 10 000 000,--. Příčina vzniku požáru je v šetření. 

10:03 Požár – Žádná škoda nevznikla po požáru linky na výrobu pelet v soukromé firmě 

v obci Kájov. Požár likvidovali hasiči ze tří jednotek, a to z centrální stanice Český 

Krumlov a z jednotek SDH obcí Kájov a Chvalšiny. Velitel zásahu rozhodnul o 

nasazení dvou vodních proudů, kájovští hasiči obsluhovali čerpací stanoviště u 

místního rybníka a jednotka z Chvalšin zajišťovala doplňování vody cisternou 



z Českého Krumlova. Hasiči požár zvládli přibližně za 75 minut. Po nahlášené 

likvidaci velitel zásahu na místě ponechal místní dobrovolnou jednotku, která 

provedla dohled nad požářištěm. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 500 000,--, 

příčinou vzniku požáru byla technická závada. 

11:02 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu, kde zůstalo zabouchnuté dítě, 

otevřeli v obci Plešovice č. p. 29 profesionální hasiči z centrální stanice Český 

Krumlov. 

14:53 Technický zásah - Do vozu tovární značky Hyunadai, ve kterém bylo zabouchnuté 

dítě, vnikli v Tovární ulici v Českém Krumlově profesionálové z místní požární 

stanice.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 20. října 

1:35 Technický zásah – Na sídlišti Vajgar č. p .680 v Jindřichově Hradci evidují místní 

profesionálové nouzové otevření dveří bytu. Na místě byly přítomny Policie ČR a 

ZZS. 

8:53 Technický zásah – Z automobilové plošiny odstraňovala jednotka z centrální 

stanice z budovy finančního úřadu v Jindřichově Hradci uvolněné plechy.  

11:44 Požár – Bez vzniklé škody a dalšího šetření byl uzavřen zásah profesionálních 

hasičů z centrální stanice Jindřichův Hradec, kteří zasahovali na louce mezi 

sídlištěm Vajgar a místní částí Otín u hořícího balíku sena. Jednotka požár uhasila 

během několika minut jedním vysokotlakým proudem.  

 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 20. října  

11:07 Technický zásah – Technický zásah si připsala jednotka HZSP SŽDC v obci 

Protivín. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 20. října 

11:48 Technický zásah – V areálu mateřské školy v Prachaticích v ulici Skalka 

zasahovala osádka automobilového žebříku, která zde rozřezala a odklidila strom 

poškozený po dřívějším požáru. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 20. října 



11:27 Únik nebezpečných látek – Profesionálové z jednotky HZSP SŽDC zaznamenali 

ve Strakonicích zásah na únik nebezpečné látky.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 20. října 

18:26 Požár – Dvě cisterny a automobilový žebřík z centrální stanice vyjely do Havanské 

ulice v Táboře, kde byl ohlášen požár v bytě panelového domu č. p. 2826/8. 

Průzkum místa události ukázal, že se jedná o spálené potraviny na sporáku. Hasiči 

provedli odvětrání bytu. Požár je beze škody, nebude dále šetřen. 

 


