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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 11. listopadu 

00:55 Technický zásah – Otevření bytu v obci České Budějovice provedla místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 03:02 hod. 

07:49 Technický zásah – Na technickou pomoc při překládání kolejnic vyjela do obce 

Ševětín jednotka HZSP SŢDC České Budějovice. Návrat jednotky ve 13:20 hod.  

12:35 Technický zásah – Dohašení po pálení trávy u kolejí v obci Nová Ves provedla 

jednotka HZSP SŢDC České Budějovice. Návrat jednotky ve 13:25 hod.  

13:20  Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Hluboká nad Vltavou vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice České Budějovice. Jednalo se 

o dopravní nehodu dvou vozidel, při které byly zraněny 2 osoby. Ty byly v době 

příjezdu hasičů na místo události jiţ v péči ZZS. Jednotka provedla zajištění 

vozidel a následně úklid vozovky. Návrat jednotky v 13:58 hod. 

14:40 Technický zásah – Otevření bytu v obci Týn nad Vltavou provedla místní jednotka 

profesionálních hasičů. Postiţenou osobu uvnitř hasiči transportovali k vozidlu 

ZZS. Návrat jednotky v 15:11 hod. 

14:45 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě v obci v obci Hluboká nad 

Vltavou provedla profesionální jednotka z poţární stanice Suché Vrbné. Návrat  

jednotky v 15:33 hod. 

19:06 Planý poplach – Na poţár hlášený EPS v obci České Budějovice vyjela místní 

profesionální jednotka. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky v 19:29 hod. 

20:05 Technický zásah – Otevření bytu v obci České Budějovice provedla místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 20:34 hod. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 11. listopadu 

15:44 Požár – K ohlášenému poţáru komína v obci Vyšší Brod vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Frymburk. Ta byla při jízdě k zásahu 

odvolána, protoţe se na místo dostavila místní jednotka SDH. Hasiči provedli 

likvidaci poţáru a v 17:02 hod. se jednotka vrátila na základnu. 

17:14 Technický zásah – Na monitoring ohlášeného pálení v obci Přídolí vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Český Krumlov. Na místě nebylo zjištěno 

ţádné nebezpečí. Návrat poslední jednotky v 18:03 hod. 

18:36 Požár – K poţáru komína v obci Pohorská Ves vyjela profesionální jednotka 

z poţární stanice Kaplice a jednotky SDH obcí Benešov nad Černou a Malonty. 

Jednotky provedli lokalizaci a likvidaci, která byla ohlášena ve 20:01 hod. Vzniklá 

škoda byla vyčíslena na 10 000,-- Kč. Návrat poslední jednotky ve 20:50 hod.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 
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Pátek 11. listopadu 

08:31 Planý poplach – Na poţár ohlášený EPS v obci Třeboň vyjela místní profesionální 

jednotka. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky v 08:51 hod. 

13:16 Technický zásah – Na technickou pomoc v obci Popelín vyjela jednotka HZSP 

SŢDC České Budějovice. Jednalo se o došetření události vyšetřovatelem ČD. 

Návrat jednotky ve 20:53 hod. 

16:18 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Pluhův Ţďár, část Pohoří vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Jindřichův Hradec. Hasiči na 

místě provedli zajištění vozidla a v 17:12 hod. se vrátili na základnu. 

17:46 Požár – K ohlášenému poţáru listí a dřeva v obci Majdalena vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Třeboň, jednotka SDH obce Suchdol nad 

Luţnicí a jednotka HZSP SŢDC. Jednalo se o poţár hromady listí a dřeva na ploše 

cca 1 x 8 m. Hasiči provedli lokalizaci a likvidaci poţáru. Ke škodě na majetku 

nedošlo. Návrat poslední jednotky v 19:40 hod. 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 11. listopadu 

 Bez události 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 11. listopadu 

08:55 Technický zásah – Doplnění vody do vodojemu v obci Hniliště provedla na ţádost 

starosty jednotka SDH obce Stráţný. Návrat jednotky v 10:35 hod. 

14:52 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě v obci Solná Lhota vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Vimperk. Jednalo se o dopravní nehodu 

osobního automobilu, ve kterém byly zaklíněny tři osoby. Hasiči provedli 

vyproštění osob a předali je do péče ZZS. Dále jednotka provedla odpojení 

akumulátoru a zajistila místo nehody. Návrat jednotky v 16:06 hod. 

15:47 Technický zásah – Odčerpání vody a vyčištění kanalizace v obci Blaţejovice 

provedla jednotka SDH obce Zbytiny. Návrat jednotky v 17:14 hod.  

17:14 Planý poplach – Na ohlášenou dopravní nehodu v obci Vimperk vyjela místní 

profesionální jednotka. Jednalo se o planý poplach, zneuţití tísňové linky. Návrat 

jednotky v 17:33 hod. 

18:19 Technický zásah – Na ohlášený kouř z osobního automobilu v obci Prachatice 

vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Po příjezdu na místo události bylo 

průzkumem zjištěno, ţe se jedná o únik přehřáté kapaliny z chladiče zaparkovaného 

vozidla, o poţár se nejednalo. Ke škodě na majetku nedošlo. Návrat jednotky 

v 18:42 hod. 

23:17 Požár - K poţáru kamionu u čerpací stanice v obci Stráţný vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Vimperk a jednotky SDH Volary 

a Stráţný. Při příjezdu jednotek na místo události byl poţárem zasaţen kompletně 
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interiér kabiny a část plachty návěsu. Ostatní řidiči se před příjezdem jednotek 

pokoušeli poţár uhasit s pomocí několika ručních hasicích přístrojů. Jednotky 

provedly lokalizaci a následnou ve 23:44 hod. likvidaci poţáru. Příčinou byla 

technická závada. Vzniklá škoda byla předběţně vyčíslena na 1 mil. Kč, zásahem 

byly uchráněny hodnoty v hodnotě 2 mil. Kč. Návrat poslední jednotky 12. 11. 

2011 v 02:13 hod. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 11. listopadu 

 Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

 

 

Pátek 11. listopadu 

Bez událostí 

 

 

 

 

 


