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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 28. října  

00:41 Záchrana osoba a zvířat – Na záchranu osoby z výšky v obci České Budějovice 

vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Jednotka osobu sundala s pomocí 

žebříku. Na místě byla přítomna PČR a ZZS, událost se obešla bez zranění.  Návrat 

jednotky v 01:00 hod. 

06:20 Požár – Na ohlášený požár v obci Lišov vyjely jednotky profesionálních hasičů 

z požární stanice České Budějovice, Třeboň a SDH Lišov celkem se čtyřmi 

cisternovými automobilovými stříkačkami a jednou automobilovou plošinou. Jednalo 

se o požár kotelny a dílny firmy, kterým byla zasažena především střecha objektu. 

V 06:50 hod. se požár podařilo lokalizovat a likvidaci velitel zásahu ohlásil v 08:20 

hod. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na 700 000,-- Kč, uchráněné hodnoty 

činí 2 500 000,-- Kč. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Příčinou vzniku požáru byla 

nedbalost při svařování.  Návrat poslední jednotky v 14:17 hod.  

Ve 20:24 hodin byla na místo opět vyslána jednotka SDH obce Lišov kvůli podezření 

na opětovné rozhořívání. Jednotka provedla průzkum a dohašení jednoho skrytého 

ohniska a v 21:13 hodin objekt předala správci. Ten zajistí dohled po celou noc. 

11:29 Technický zásah – Na otevření bytu v obci České Budějovice vyjela profesionální 

jednotka z požární stanice Suché Vrbné. Jednotka byt otevřela ve 12:52 hod. se vrátila 

na základnu. 

13:18 Technický zásah – Další otevření bytu provedla v obci České Budějovice místní 

jednotka profesionálních hasičů. Hasiči byt otevřeli. Návrat jednotky v 13:46 hod.  

15:00 Planý poplach – Na požár hlášený EPS v obci České Budějovice vyjela místní 

profesionální jednotka. Jednalo se o planý poplach.  Návrat jednotky v 15:24 hod. 

18:38 Planý poplach – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice 

vyjela ve své obci na ohlášený kouř. Hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o planý 

poplach. Návrat poslední jednotky v 19:06 hod. 

 

Sobota 29. října  

10:03 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci České Budějovice 

vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Suché Vrbné. Jednalo se 

o dopravní nehodu osobního automobilu a motocyklu. Po průzkumu místa události 

jednotka provedla likvidaci uniklých provozních kapalin a po odtažení vozidla pak 

úklid vozovky. Hasiči místo zásahu předali PČR a v 11:04 hod. se vrátili na základnu. 

22:09 Únik nebezpečných látek  - Na ohlášený únik plynu v obci České Budějovice vyjela 

místní profesionální jednotka. Únik plynu nebyl zjištěn. Návrat jednotky v 23:09 hod. 

 

Neděle 30. října  

03:21 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě u obce Lišov ve směru na obec Štěpánovice 

vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice. Jednalo se 

o dopravní nehodu osobního automobilu, ve kterém zůstala zaklíněna jedna osoba. 

Hasiči provedli s pomocí hydraulického zařízení. Jednotka dále provedla zajištění 
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osobního automobilu a osvícení místa nehody pro Polici ČR. Návrat jednotky ve 04:22 

hod. 

17:20 Technický zásah – Na otevření bytu v obci České Budějovice vyjela místní 

profesionální jednotka. Jednotka byt otevřela a v 17:47 hod. se vrátila na základnu. 

19:37 Technický zásah – Na uzavření tekoucí vody v obci České Budějovice vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů s rychlým zásahovým automobilem. Jednotka 

nakonec nezasahovala, uzavření hlavního uzávěru vody provedli obyvatelé domu ještě 

před jejím příjezdem. Návrat jednotky v 20:27 hod. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 28. října 

16:12 Požár – Na ohlášený požár v obci Vyšší Brod vyjela místní jednotka SDH 

a profesionální jednotka z požární stanice Frymburk. Jednalo se o požár bytu 

po výbuchu televizoru, který obyvatelé bytu uhasili ještě před příjezdem jednotky. 

Hasiči provedli průzkum místa události. Na místě byla přítomna PČR a ZZS. 

Při požáru nebyl nikdo zraněn. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 5 000,-- Kč, 

uchráněné hodnoty na 50 000,-- Kč.  Návrat poslední jednotky v 17:17 hod.  

16:38 Dopravní nehoda - K dopravní nehodě u obce Bujanov vyjela jednotka 

profesionálních hasičů požární stanice Kaplice a Český Krumlov. Jednalo se o nehodu 

terénního vozidla, které najelo na nerovnost, převrátilo se a pod ním zůstala zaklíněna 

osoba. K nehodě došlo mimo komunikaci v terénu. Hasiči provedli vyproštění osoby a 

pomohli s jejím transportem do vrtulníku ZZS.  Následně provedli vyproštění 

havarovaného vozu. Návrat poslední jednotky v 18:31 hod. 

 

Sobota 29. října  

08:13 Únik nebezpečných látek – Na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci 

v obci Kaplice vyjela místní profesionální jednotka. Jednalo se o uniklé provozní 

náplně z motorového vozidla. Jednotka provedla likvidaci skvrny a poté se v 08:54 

hod. se vrátila na základnu.  

 

Neděle 30. října  

 Bez událostí 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 28. října  

09:13 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Jindřichův Hradec vyjela místní jednotka 

profesionálních hasičů.  Návrat jednotky v 10:01 hod.  
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09:34 Technický zásah – Na čerpání vody ze studně v obce Dvory nad Lužnicí vyjela místní 

jednotka SDH a jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí. Návrat poslední jednotky 

v 13:02 hod. 

 

Sobota 29. října  

12:17 Technický zásah – Otevření bytu v obci České Velenice provedla místní jednotka 

SDH. Návrat jednotky v 12:48 hod. 

 

Neděle 30. října  

04:46 Technický zásah – Na čerpání vody v obci Lomnice nad Lužnicí vyjela na žádost 

Policie ČR profesionální jednotka z požární stanice Třeboň a jednotka SDH obce 

Lomnice nad Lužnicí.  Návrat poslední jednotky v 11:58 hod. 

10:03 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Horní Bolíkov vyjela 

jednotka SDH obce Studená.  Návrat jednotky v 11:19 hod. 

14:13 Technický zásah -  Otevření bytu v obci Jindřichův Hradec provedla místní 

profesionální jednotka. Návrat jednotky v 15:45 hod. 

 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 28. října  

 Bez událostí 

 

Sobota 29. října  

06:36 Technický zásah – Zastavení úniku vody z prasklého topení provedla v obci Písek 

místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 06:59 hod. 

 

Neděle 30. října  

14:32 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Podolí vyjela profesionální jednotka 

z požární stanice Písek. Jednotka na místě nezasahovala.  Návrat jednotky v 16:20 

hod. 

14:48 Dopravní nehoda – Na zajištění místa dopravní nehody v obci Čimelice vyjela na 

žádost ZZS profesionální jednotka z požární stanice Písek a jednotka SDH obce 

Mirovice. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních automobilů, při níž byly 

zraněny 2 osoby.  Hasiči na místě provedli zajištění vozidel.   Návrat poslední 

jednotky v 16:37 hod. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 28. října  

 Bez událostí 
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Sobota 29. října  

12:51 Požár – K ohlášenému požáru trávy u obce Dobrčkov vyjela jednotka SDH obce Ktiš 

s cisternovou automobilovou stříkačkou. Jednalo se o požár na ploše cca 3 x 3 m, 

který hasiči během minuty zlikvidovali. Požárem nevznikla škoda. Návrat jednotky 

v 14:25 hod. 

 

Neděle 30. října  

13:01 Technický zásah - Otevření bytu v obci Prachatice provedla místní jednotka 

profesionálních hasičů.  Návrat jednotky v 13:23 hod. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 28. října  

19:23 Požár – Na ohlášený požár budovy v obci Strakonice vyjela profesionální jednotka 

z požární stanice Strakonice a jednotky SDH obcí Rovná a Štěkeň. Jednalo se o hořící 

uhlí v kotelně restaurace. Ve 20:07 hod. byl požár lokalizován a krátce před půl 

devátou ohlásil velitel zásahu jeho likvidaci. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 

20 000,-- Kč, uchráněné hodnoty činí 1 000 000,-- Kč. Při požáru nebyl nikdo zraněn.   

Návrat poslední jednotky v 21:36 hod.  

 

Sobota 29. října  

 Bez událostí 

 

Neděle 30. října  

15:15 Požár – Na ohlášený požár v obci Libětice vyjela s cisternovou automobilovou 

stříkačkou jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Strakonice.  Jednalo se 

o požár lesního porostu na ploše cca 1 m
2
, jehož likvidace byla velitelem zásahu 

ohlášena v 15:39 hod.  Požárem nevznikla škoda. Návrat jednotky v 16:20 hod. 

19:29 Dopravní nehoda – Na odstranění následků dopravní nehody jednoho osobního 

automobilu v obci Radčice vyjela profesionální jednotka z požární stanice Vodňany. 

Hasiči provedli úklid uniklých provozních kapalin a odstranění vozidla mimo 

vozovku.  Návrat jednotky ve 22:39 hod. 

20:24 Technický zásah  - Otevření bytu v obci Blatná nad Lomnicí provedla na žádost 

Policie ČR jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Blatná. Návrat jednotky 

ve 21:02 hod. 
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Územní odbor Tábor 

Pátek 28. října  

09:08 Technický zásah – Na monitoring ucházejícího plynu v obci Tábor vyjela místní 

profesionální jednotka.  Únik plynu nebyl potvrzen. Návrat poslední jednotky v 09:42 

hod.  

 

Sobota 29. října 

20:53 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu osobního a nákladního automobilu v obci 

Veselí nad Lužnicí vyjela na žádost PČR jednotka profesionálních hasičů z požární 

stanice Soběslav. Hasiči na místě provedli zajištění vozidel a úklid vozovky od 

uniklých provozních kapalin. Návrat jednotky v 23:48 hod.  

 

Neděle 30. října  

 Bez událostí 

 


