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Zpracovala: mjr. Bc. Lenka Křížová

Územní odbor České Budějovice
Pátek 4. listopadu
11:28

Dopravní nehoda – Na úklik vozovky po dopravní nehodě v obci České Budějovice
vyjela na žádost Policie ČR profesionální jednotka z požární stanice Suché Vrbné.
Návrat jednotky v 12:01 hod.

13:29

Požár – Na ohlášený požár automobilu v obci České Budějovice vyjela místní
jednotka profesionálních hasičů. Jednalo se o požár brzdového obložení kola
na nákladním automobilu. Hasiči provedli likvidaci požáru s pomocí jednoho
vysokotlakého proudu a místo události předali Policii ČR. Návrat poslední jednotky
v 13:45.

14:26

Technický zásah – Na zabezpečení osobního automobilu proti vzniku požáru v obci
České Budějovice vyjela místní profesionální jednotka. Hasiči na místě provedli
odpojení akumulátoru osobního automobilu. Jednalo se o technickou závadu
na motoru. Po ukončení zásahu se jednotka v 14:56 hod. vrátila na základnu.

18:17

Planý poplach – Na ohlášený únik plynu v obci České Budějovice vyjela místní
profesionální jednotka. Jednotka po příjezdu na místo provedla průzkum, ale únik
plynu nebyl zjištěn. Na místě byla přítomna Policie ČR a plynárenská pohotovost.
Návrat jednotky v 18:48 hod.

Sobota 5. listopadu
10:59

Technická pomoc – Na ohlášený únik plynu v obci České Budějovice vyjela místní
jednotka profesionálních hasičů. Hasiči na místě události provedli otevření dveří
bytu, ze kterého plyn unikal. Na místě přítomna Policie ČR, ZZS a pohotovost
plynáren. Návrat jednotky v 12:27 hod.

Neděle 6. listopadu
15:21

Dopravní nehoda – K dopravní nehodě v obci Adamov vyjela jednotka
profesionálních hasičů z požární stanice Suché Vrbné. Jednalo se o dopravní nehodu
osobního automobilu, při níž byla zraněna jedna osoba. Hasiči na místě zajistili
vozidlo proti požáru a pomohli s naložením zraněné osoby do vozidla ZZS. Na místě
přítomna Policie ČR. Návrat jednotky v 15:55 hod.

Územní odbor Český Krumlov
Pátek 4. listopadu
16:53

Únik nebezpečných látek – Na ohlášený únik oleje do půdy z převráceného
harvestoru v obci Nová Ves vyjela profesionální jednotka z požární stanice Křemže
a Český Krumlov. Na místě však únik nebezpečných látek nebyl zjištěn. Jednotka
provedla převrácení zpět pomocí jeřábu. Návrat poslední jednotky v 21:34 hod.

Sobota 5. listopadu
Bez událostí

Neděle 6. listopadu
08:31

Technický zásah – Na odstranění stromů v obci Chvalšiny na žádost starosty obce
vyjela místní jednotka SDH a profesionální jednotka z požární stanice Český
Krumlov. Jednalo se o stromy v parku, které ohrožovaly pádem obyvatele obce.
Hasiči stromy porazili a rozřezali. Návrat poslední jednotky v 15:58 hod.

08:59

Technický zásah – Odstranění dvou stromů hrozících pádem v obci Zubčice
provedla na žádost starosty obce místní jednotka SDH. Návrat poslední jednotky
v 11:50 hod.

10:17

Technický zásah – Vytažení 3 kontejnerů z řeky provedla v obci Loučovice
na žádost starosty obce místní jednotka SDH. Návrat poslední jednotky v 10:36 hod.

14:24

Technický zásah – Otevření bytu v obci Domoradice provedla jednotka
profesionálních hasičů z požární stanice Český Krumlov. Návrat jednotky v 14:42
hod.

Územní odbor Jindřichův Hradec
Pátek 4. listopadu
07:35

Technický zásah – Jednotka HZSP SŽDC České Budějovice vyjela do obce České
Velenice k provedení prací na kolejišti. Návrat jednotky ve 12:06 hod.

16:24

Technický zásah – Úklid vozovky provedla v obci Cizkrajov na žádost starosty
obce místní jednotka SDH. Návrat poslední jednotky v 17:13 hod.

17:46

Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Dačice vyjela
na úklid vozovky po dopravní nehodě do obce Cizkrajov. Jednalo se o dopravní
nehodu, při které došlo ke srážce cyklisty s autobusem. Cyklista na místě zraněním
způsobeným nehodou podlehl. Jednotka provedla umytí vozovky. Na místě
zasahovala ZZS a PČR. Návrat poslední jednotky v 21:47 hod.

Sobota 5. listopadu
05:49

Dopravní nehoda – Na ohlášenou železniční dopravní nehodu v obci Třeboň, vyjela
na žádost ZZS jednotka místních profesionálních hasičů a jednotka HZSP SŽDC
České Budějovice. Jednalo se o sraženou osobu u zastávky „Lázně“, která střet
nepřežila. Jednotka provedla monitoring místa události. Na místě byla dále přítomna
drážní inspekce a kriminální služba Policie ČR. Trať byla v místě události po dobu
vyšetřování nehody a provádění likvidačních prací uzavřena. Návrat poslední
jednotky v 9:44 hod.

14:41

Technický zásah – Snesení pacienta v obci Chlum u Třeboně provedla místní
jednotka SDH. Návrat jednotky v 15:06 hod.

Neděle 6. listopadu
17:50

Technický zásah – Otevření bytu v obci Jindřichův Hradec, ve kterém se nacházela
zraněná osoba, provedla místní jednotka profesionálních hasičů. Na místě ZZS
a PČR. Návrat jednotky v 18:14 hod.

Územní odbor Písek
Pátek 4. listopadu
16:37

Planý poplach – Na ohlášený požár kotle v obci Bernartice vyjela místní jednotka
SDH a profesionální jednotka z požární stanice Milevsko. Jednalo se o planý
poplach - kouřící kotel bez náznaku hoření. Návrat poslední jednotky v 17:26 hod.

Sobota 5. listopadu
13:20

Technický zásah – Čerpání vody v obci Zbelítov provedla místní jednota SDH.
Návrat jednotky v 16:47 hod.

Neděle 6. listopadu
01:52

Technický zásah – Na vytažení osobního automobilu hrozícího pádem do vody ze
svahu vyjela profesionální jednotka z požární stanice Milevsko a Písek. Hasiči
vozidlo vytáhli. Na místě přítomna Policie ČR. Návrat poslední jednotky v 04:07
hod.

18:33

Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehody v obci Staré Sedlo
vyjela jednotka na žádost Policie ČR profesionálních hasičů z požární stanice
Milevsko. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních automobilů, která se obešla
bez zranění. Hasiči provedli úklid místa události. Návrat jednotky v 19:35 hod.

21:54

Technický zásah – Na otevření bytu v obci Písek, Budějovické Předměstí vyjela
jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Písek. Návrat jednotky v 22:57
hod.

Územní odbor Prachatice
Pátek 4. listopadu
12:17

Technický zásah – Doplnění vody do vodojemu provedla na žádost starosty v obci
Hniliště jednotka SDH Strážný. Návrat jednotky v 15:15 hod.

Sobota 5. listopadu
01:49

Požár – Na ohlášený požár osobního automobilu v obci Lučenice vyjela
s cisternovou automobilovou stříkačkou jednotka profesionálních hasičů z požární
stanice Prachatice. Hasiči provedli lokalizaci a likvidaci požáru. Vzniklá škoda byla
vyčíslena na 4 500,--. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Na místě přítomna Policie ČR.
Návrat jednotky v 04:45 hod.

Neděle 6. listopadu
08:53

Technický zásah – Pomoc Policii ČR při manipulaci s trezorem v obci Pěkná
poskytla jednotka SDH obce Volary. Návrat jednotky v 09:42 hod.

Územní odbor Strakonice
Pátek 4. listopadu
09:34

Technický zásah – Na otevření bytu v obci Strakonice vyjela místní jednotka
profesionálních hasičů. Jednotka byt otevřela a osobu, se zdravotními obtížemi, která
se nacházela uvnitř, předala do péče ZZS. Návrat jednotky v 10:55 hod.

Sobota 5. listopadu
02:37

Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Dražejov vyjela na žádost Policie
ČR jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Strakonice. Hasiči na místě
vyprostili osobu zaklíněnou pod osobním automobilem a předali ji do péče ZZS.
Po došetření nehody Policií ČR jednotka provedla úklid vozovky. Návrat jednotky v
05:32 hod.

10:08

Dopravní nehoda – K dopravní nehodě v obci Chlum vyjela jednotka
profesionálních hasičů z požární stanice Blatná. Jednalo se o dopravní nehodu dvou
osobních automobilů, která se obešla bez zranění. Hasiči po průzkumu místa události
provedli protipožární opatření a následný úklid vozovky. Dále jednotka poskytla
pomoc s naložením vozidla na odtahovou službu a v 11:40 hod. se vrátila
na základnu.

Neděle 6. listopadu
Bez událostí

Územní odbor Tábor
Pátek 4. listopadu
06:55

Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Turovec vyjela
jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor. Jednalo se o dopravní
nehodu jednoho osobního automobilu, při které byla zraněna jedna osoba. Na místě
zasahovala ZZS a PČR. Hasiči provedli zajištění vozidla a úklid vozovky. Návrat
jednotky v 08:28 hod.

09:27

Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor vyjela
na asistenci při požární zkoušce stavební konstrukce. Návrat jednotky ve 12:42 hod.

10:34

Planý poplach – K hlášenému požáru lesa u obce Čekanice vyjela profesionální
jednotka z požární stanice Tábor. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky
v 11:40 hod.

15:04

Technický zásah – Profesionální jednotka z požární stanice Tábor vyjela v rámci
mezikrajské výpomoci s rychlým zásahovým automobilem do obce Střezimír
na Benešovsku ve Středočeském kraji na otevření bytu. Návrat poslední jednotky
v 15:54 hod.

Sobota 5. listopadu
17:19

Požár – Na ohlášený požár rodinného domu v obci Mažice byla vyslána jednotka
profesionálních hasičů z požární stanice Soběslav, jednotka SDH Veselí nad Lužnicí
a SDH Dolní Bukovsko. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu bylo
zjištěno, že došlo k požáru 5 ks balíků polystyrenu, hranice dřeva na topení
a polystyrenového zateplení terasy rodinného domu. Následně začaly hořet terasové

dveře, od kterých byl zakouřen celý rodinný dům. Požár byl uhašen před příjezdem
jednotky. Jednotky SDH Veselí nad Lužnicí a Dolní Bukovsko byly vráceny zpět
na základnu. Hasiči prováděli přirozené a přetlakové odvětrání zakouřených prostor
pomocí přetlakového ventilátoru. Po zdokumentování místa požáru bylo provedeno
rozebrání hranic dřeva složených na terase, ty byly následně ochlazeny
vysokotlakým proudem. Místo zásahu bylo poté předáno majiteli. Vzniklá škoda
byla vyčíslena na 20 000,-- Kč, uchráněné hodnoty činí 3 500 000,-- Kč. Příčinou
vzniku požáru byla nedbalost. Návrat poslední jednoty v 18:49 hod.
Neděle 6. listopadu
00:20

Technický zásah – Na technickou pomoci při šetření drážní inspekce v obci
Horusice vyjela jednotka HZSP SŽDC České Budějovice. Návrat jednotky v 03:25
hod.

04:03

Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor vyjela
do obce Zárybničná Lhota na přetopený kotel. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že
se jedná o technickou závadu na kotli. Hasiči provedli odstavení kotle a zajištění
proti požáru. Po ochladnutí kotla místo zásahu předali majiteli. Návrat poslední
jednotky v 04:45 hod.

08:56

Planý poplach – Na požár hlášený EPS v obci Tábor vyjela místní profesionální
jednotka. Ještě cestou na místo zásahu byla jednotka vrácena zpět na základnu,
jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky v 09:06.

