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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 15. listopadu 

9:37 Záchrana zvířete – V obci Trhové Sviny části obce Bukvice zasahovala 

trhosvinenská profesionální jednotka u místního rybníka, kde dle hlášeni Policie ČR 

ve vzdálenosti přibližně tři metry od břehu uvízla labuť. Hasiči se k ní dostali na 

člunu a v ten okamžik zcela nezraněná labuť ulétla.  

11:23 Technický zásah – Uzamčené osobního auto značky Opel Zafira, ve kterém bylo 

malé dítě, otevřeli pomocí háčkovacích drátů na parkovišti na Strakonické ulici 

v Českých Budějovicích českobudějovičtí profesionální hasiči. 

11:27 Požár – Stejná jednotka zasahovala v obci Jankov u požáru komínového tělesa 

jednoho z rodinných domů. Při požáru nevznikla žádná škoda.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 15. listopadu 

18:22   – Profesionální jednotka ze stanice Křemže byla vyslána k železničnímu přejezdu u 

obce Třísov, kde havaroval řidič se svým vozem značky Renault Twingo. Když 

hasiči přijeli na místo, byla osádka vozu již venku. Zdravotnická záchranná služba 

z místa nehody odvezla jednu zraněnou osobu. K nehodě se dostavila také jednotka 

HZSP SŽDC, které bylo odstranění následků předáno.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 15. listopadu 

9:26 Dopravní nehoda - Na silnici vedoucí z Dačic do Studené se u odbočky na obec 

Lipová po 9. hodině dopolední srazila dvě osobní auta. Informaci o nehodě přijalo 

Operační středisko HZS Jihočeského kraje z dispečinku Zdravotnické záchranné 

služby Jihočeského kraje. Nehoda byla ohlášena s nutností vyproštění zraněných 

osob. K zásahu vyjela osádka cisterny ze stanice Dačice. Podle hlášení velitele 

z místa zásahu následky střetu nepřežila jedna osoba, u které lékař konstatoval smrt. 

Zranění utrpěla také osoba cestující ve druhém voze, byla okamžitě předána do péče 

zdravotníků ZZS. Zasahující hasiči zajistili obě vozidla proti požáru a provedli 

kontrolu úniku provozních látek. Nehodu na místě šetří Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 15. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 



Čtvrtek 15. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 15. listopadu 

8:23 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu Penny 

market v Katovické ulici ve Strakonicích. Průzkum provedla místní profesionální 

jednotka.  

12:57 Technický zásah – V ulici Na Tržišti v Blatné odstranila místní profesionální 

jednotka z automobilové plošiny z rozlomeného stromu větev, která ohrožovala 

chodce na chodníku.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 15. listopadu 

19:25 Dopravní nehoda – Následky dopravní nehody dvou osobních automboilů, jež se 

obešla zcela bez zranění, řešila v Sezimově Ústí táborská profesionální jednotka.  

 


