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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 17. listopadu 

6:03 Požár – Škoda ve výši Kč 500,-- byla vyčíslena po požáru vypínače na chodbě 

panelového domu č. p. 656 na náměstí Mládeže v Týně nad Vltavou. U požáru 

zasahovali místní profesionální hasiči.  

9:34 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR a ZZS otevřeli hasiči z centrální 

stanice dveře bytu v domě č. p. 949/42 v Branišovské ulici v Českých Budějovicích.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 17. listopadu 

0:59 Požár – Osádky čtyř cisteren ze stanice Křemže, Český Krumlov a z jednotky SDH 

obce Holubov zasahovaly u obce Křemže u střelnice, kde byl ohlášen požár trávy a 

keřů. Na místě hasiči zjistili, že se nejedná o trávu a porost, ale o hromadu 

pneumatik. Zasahující hasiči rychle zabránili rozšíření požáru. Zasažená plocha byla 

cca 20 x 20 metrů, pneumatiky dosahovali do výše dvou metrů. Na likvidaci požáru 

hasiči nasadili celkem čtyři vodní proudy, voda byla čerpána plovoucími čerpadly 

z blízkého Křemežského potoka. Lokalizaci požáru velitel zásahu nahlásil v 1:55 

hodin. Kolem půl třetí ráno se zásah zkomplikoval tím, že uprostřed hromady 

pneumatik byla zřejmě nějaká dřevěná bouda, která se také rozhořela. Hasiči museli 

tak hašení provádět v dýchací technice. Úplně dohašen byl požár v půl páté ráno. 

Výše škody a příčina vzniku požáru je zatím předmětem šetření.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 17. listopadu 

3:55 Dopravní nehoda -  Tragická dopravní nehoda se stala na silnici č. 34 u obce Dolní 

Lhota na Jindřichohradecku. Střetly se zde osobní automobil s kamiónem. Nehodu 

na Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje oznámila v 3:55 

hodin Policie ČR. Na místo vyjela profesionální jednotka z centrální stanice 

Jindřichův Hradec. Průzkum místa události ukázal, že střet nepřežil řidič osobního 

automobilu. Řidič kamiónu byl v okamžiku příjezdu hasičů v péči ZZS. Silnice byla 

v místě nehody v obou směrech zcela uzavřena. Velitel zásahu si jako posilovou 

jednotku pro odstranění následků nehody vyžádal kontejner ze stanice Jindřichův 

Hradec, a to i z toho důvodu, že hrozil únik cca 600 litrů nafty z nádrží kamiónu. 

Zasahující hasiči museli naftu z nádrží přečerpat do připravených nádob, do půdy 

uniklo nakonec jen přibližně pět litrů, o čemž byly informovány příslušné státní 

orgány. Po sedmé hodině ranní proběhlo střídání zasahujících hasičů a zároveň byla 

k zásahu svolána jednotka SDH obce Stráž nad Nežárkou. V 7:50 hodin byla nehoda 

vyšetřena Policií ČR a obě jednotky pak provedly vyproštění mrtvého řidiče 

z osobního vozu. Tělo předaly pracovníkům pohřební služby. V rámci likvidačních 

prací byl proveden úklid vozovky od uniklých provozních náplní. Odtah osobního 

vozu i kamiónu zajistí specializované firmy. Dobrovolná jednotka pak ještě 

v navečerních hodinách provedla kontrolu sorpčního hada, který byl ponechán na 

místě úniku. 



13:23 Dopravní nehoda – Úklid vozovky od uniklých provozních látek zajistila po 

dopravní nehodě u obce Zahrádky profesionální jednotka z centrální stanice 

Jindřichův Hradec. Nehoda se obešla bez zranění. 

 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 17. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 17. listopadu 

15:51 Dopravní nehoda – Ještě před příjezdem hasičů ze stanice Vimperk byla vyproštěna 

osoba z vozu, jež havaroval na silnici vedoucí z Vimperka do obce Nová Huť u obce 

Borová Lada. Hasiči provedli pouze zajištění vozu a v 16:40 hodin se vrátili zpět na 

základnu. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 17. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 17. listopadu  Bez událostí 

 


