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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 10. listopadu 

06:05 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Bukovec vyjela na žádost PČR 

Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Český Krumlov. Jednalo se 

o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, při které byla zraněna jedna 

osoba. Ta byla předána do péče ZZS. Návrat  jednotky v 7:11 hod. 

15:47 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Suché Vrbné 

vyjela na dopravní nehodu v obci České Budějovice. Jednalo se o dopravní nehodu 

3 osobních automobilů.  Jednotka po příjezdu na místo zásahu provedla průzkum, 

zajištění místa nehody a následnou likvidaci uniklých provozních kapalin. Po 

došetření nehody Policií ČR a odtažení vozidel hasiči uklidili vozovku a vrátili se 

na základnu. Nehoda se obešla bez zranění. Návrat jednotky v 17:04:20 hod. 

22:51 Dopravní nehoda – Ke spadlému sloupu veřejného osvětlení po dopravní nehodě 

v obci Dubičné vyjela na žádost Policie ČR profesionální jednotka z požární stanice 

České Budějovice. O události byl informován starosta obce. Po odpojení 

elektrického vedení jednotka sloup odstranila ze silnice do bezpečné vzdálenosti. 

Návrat jednotky v 01:06 hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 10. listopadu 

08:34 Planý poplach – Na ohlášený požár komína v obci Český Krumlov část Plešivec 

vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Na místě bylo zjištěno, že se jedná 

o nenahlášené pálení listí na zahradě. Návrat jednotky v 9:35 hod. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 10. listopadu 

08:01 Technický zásah – Technickou pomoc s rozebráním štítové stěny objektu, která 

hrozila zřícením, poskytla v obci Jindřichův Hradec na žádost starosty obce místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat poslední jednotky v 13:51hod 

08:22 Technický zásah – Odstranění větví stromu, které hrozily pádem na komunikaci 

provedla v obci Volfířov jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Dačice. 

Návrat jednotky v 11:50 hod. 

09:27 Požár – Na ohlášený požár rodinného domu v obci Jindřichův Hradec vyjela se 

dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami místní jednotka profesionálních 

hasičů. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár 

dřevěné lavičky a proutěného květináče na terase rodinného domu, který byl uhašen 

před příjezdem jednotky pracovníky firmy provádějící pozemní práce v ulici. 

Po provedeném průzkumu místa zásahu hasiči provedli přirozené odvětrání mírně 

zakouřených obytných místností domu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Vzniklá 

škoda byla vyčíslena na 20 000,-- Kč, uchráněné hodnoty činí 100 000,-- Kč. 

Návrat jednotky ve 12:31 hod. 



10:09 Požár – K požáru kamionu v obci Slavonice ohlášenému Policií ČR vyjela 

s cisternovou automobilovou stříkačkou profesionální jednotka z požární stanice 

Dačice a s další cisternou místní jednotka SDH. Jednotka SDH Slavonice na místo 

události dorazila jako první a během 10-ti minut požár spodní části kamionu 

lokalizovala a uhasila. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 10 000,-- Kč, uchráněné 

hodnoty na 100 000,-- Kč. Návrat poslední jednotky ve 12:21 hod.  

17:30 Dopravní nehoda – Na vyproštění osoby po dopravní nehodě v k. ú. obce Hamr 

vyjela na žádost ZZS jednotka profesionálních hasičů z požární stanice PS Třeboň 

a jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí. Hasiči provedli vyproštění osoby, 

kterou předali ZZS, odpojení akumulátoru vozidla a následně úklid 

vozovky. Návrat poslední jednotky v 19:01 hod. 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 10. listopadu 

14:32 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Svatonice vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Písek. Jednalo se o dopravní 

nehodu dvou osobních automobilů, při které byla zraněna jedna osoba. Ta byla 

transportována vozidlem ZZS do nemocnice. Jednotka provedla úklid vozovky 

a v 15:51:30 hod. se vrátila na základnu. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 10. listopadu 

07:06 Dopravní nehoda -  Úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Netolice provedla 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Prachatice. Návrat jednotky 

v 09:03 hod. 

18:53 Dopravní nehoda -  K dopravní nehodě u obce Netolice vyjely jednotky z požární 

stanice Prachatice, Vodňany a SDH Netolice. Jednalo se o dopravní nehodu 

osobního a nákladního automobilu, při které zemřela jedna osoba. Hasiči provedli 

vyproštění těla a zajištění vozidla proti požáru. Na místě zasahovala ZZS, PČR 

a SÚS. Návrat poslední jednotky na základnu 11. 11. 2011 v 01:36 hod. 

20:06 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po střetu osobního automobilu se zvěří 

provedla u obce Hracholusky jednotka SDH obce Strunkovice nad Blanicí.  Návrat 

jednotky v 22:15 hod. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 10. listopadu 

12:49 Dopravní nehoda - Na dopravní nehodu v obci Holušice vyjeli profesionální hasiči 

z požární stanice Blatná a Písek. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních 

automobilů, při které došlo ke zranění dvou osob. Hasiči na místě provedli zajištění 

vozidel proti požáru a předlékařské ošetření jednoho z řidičů. Po příjezdu ZZS na 

místo zásahu si obě zraněné osoby převzala do péče ZZS. Po vyšetření dopravní 



nehody Policií ČR a naložení vozidel na odtahovou službu hasiči provedli úklid 

vozovky. Návrat poslední jednotky v 15:05 hod. 

21:24 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Strakonice vyjela místní jednotka 

profesionálních hasičů. Jednotka nezasahovala. Návrat jednotky v 21:48 hod. 

 

 

Územní odbor Tábor 

 

Čtvrtek 10. listopadu 

21:05 Technický zásah – Otevření bytu v obci Tábor provedla místní jednotka 

profesionálních hasičů.  Návrat jednotky v 21:37 hod. 

 

 

 

 

 


