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Územní odbor České Budějovice 

Středa 16. listopadu 

6:13 Technický zásah - Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům 

ZZS v Otakarově ulici č. p. 1760/22 v Českých Budějovicích místní profesionální 

jednotka. 

11:34 Dopravní nehoda – Rychlý zásahový automobil z centrální stanice zasahoval 

v Branišovské ulici v Českých Budějovicích, kde došlo k dopravní nehodě vozů 

Škoda Felicia a Citroen Jumper. Nehodě byla bez vyproštění, řidička vozu Škoda 

byla na místě ošetřena ZZS. Hasiči u havarovaných aut odpojili akumulátory a 

velitel zásahu si vyžádal jednotku ze stanice Suché Vrbné, která zajistila úklid místa 

nehody od uniklých provozních kapalin. ZZS a jednotky HZS u nehody 

spolupracovaly s Policií ČR.  

11:35 Technický zásah – Další snesení pacienta do sanitky si v Orlické ulici č. p. 351 

v Týně nad Vltavou připsali místní profesionální hasiči. 

13:10 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice dveře 

bytu v Pekárenské ulici č. p. 1022 v Českých Budějovicích.  

20:57 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu Willi Betz 

Logistik, s. r. o. v Pekárenské ulici v Českých Budějovicích. Ještě během jízdy 

hasičů k zásahu bylo prověřeno, že se jedná o planý poplach. Jednotka byla vrácena 

na základnu.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 16. listopadu 

9:10 Technický zásah – Na žádost Policie ČR provedla jednotka z centrální stanice 

Český Krumlov včetně lezecké skupiny technický zásah v ulici Pod Sv. duchem 

v Českém Krumlově.  

12:05 Dopravní nehoda – K odstranění následků nehody vyjela na žádost ZZS do obce 

Rájov profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov. Havaroval zde 

osobní automobil tovární značky Škoda Fabia, ve kterém cestovaly dvě osoby. Obě 

byly odvezeny do nemocnice ještě před příjezdem hasičů. Ti vůz zabezpečili proti 

požáru odpojením akumulátoru, provedli kontrolu úniku provozních látek a po 

naložení auta na vůz odtahové služby se vrátili zpět na základnu.  

12:52 Technický zásah - Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům 

ZZS v Budějovické ulici č. p. 401 ve Velešíně místní profesionální jednotka. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 16. listopadu 

7:29 Technický zásah – Na budově gymnázia v Husově ulici v Jindřichově Hradci 

zasahovala s automobilovým žebříkem profesionální jednotka z centrální stanice. 

Provedla zde zajištění prasklé římsy.  



20:38 Technický zásah – Zdravotnická záchranná služba zažádala o pomoc se snesením 

pacienta, a to v ulici Na Hradbách č. p. 45 v Jindřichově Hradci. Zásah provedli 

místní profesionální hasiči.  

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 16. listopadu 

5:48 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě, která byla původně nahlášena s nutností 

vyproštění zraněných osob, vyjela k obci Dolní Novosedly profesionální jednotka 

z centrální stanice Písek. Na místě se ukázalo, že se jedná o nehodu jednoho 

osobního automobilu, jehož řidič je mimo vůz a nepotřebuje ošetření ZZS. Po 

odstranění následků nehody se jednotka vrátila zpět na základnu a zásah byl krátce 

před půl sedmou ranní ukončen. 

8:17 Únik nebezpečných látek – Profesionální jednotka z centrální stanice Písek 

zasahovala u obce Stará Vráž, kde z nákladního automobilu vytekl na pole 

hydraulický olej. Hasiči zasaženou plochu sanovali sorbentem. Po jeho sebrání 

z půdy se vrátili na základnu. Odbagrování kontaminované zeminy si zajistí sám 

majitel. O události byli informováni pracovníci odboru životního prostředí MěÚ 

Písek, kteří zajistí následnou kontrolu místa události.  

23:19 Požár – Za necelých deset minut uhasili profesionálové z centrální stanice požár 

osobního automobilu značky Renault Espace, který hořel v Pražské ulici v Písku. 

Požárem vznikla škoda Kč 100 000,--, hodnota uchráněného majetku je také Kč 

100 000,--. Příčinu vzniku požáru řeší Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 16. listopadu 

10:39 Dopravní nehoda – Zajištění místa nehody, zabezpečení vozu proti požáru a úklid 

vozovky provedla po dopravní nehodě osobního automobilu v obci Volary místní 

dobrovolná jednotka.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 16. listopadu 

12:30 Záchrana zvířete – Ze střechy prodejny Coop ve Smetanově ulici ve Strakonicích 

snesli profesionální hasiči z místní centrální stanice zraněnou labuť. Tu předali 

příslušníkům Městské policie Strakonice.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 16. listopadu 



15:53 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehody vozů Škoda Octavia a VW 

Polo evidují v Průmyslové ulici v Plané nad Lužnicí profesionálové z centrální 

stanice Tábor.  

 


