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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 26. listopadu 

7:00 Dopravní nehoda – Přibližně hodinu trval zásah profesionálních hasičů ze stanice 

Suché Vrbné, kteří na křižovatce ulic Pekárenská a Nádražní v Českých 

Budějovicích likvidovali následky střetu dvou osobních automobilů. Při nehodě 

nevytekly z vozů žádné provozní látky, hasiči provedli u obou aut protipožární 

opatření. Jednotka pomohla s naložením aut na vůz odtahové služby.  

11:38 Dopravní nehoda – Suchovrbenská jednotka zasahovala u další dopravní nehody, 

jež se stala u obce Nedabyle, kde havaroval nákladní automobil. U vozu ležícího na 

boku v příkopě hasiči odpojili akumulátor a provedli kontrolu úniku provozních 

látek. Po dohodě s Policií ČR a zástupci firmy o vlastním zajištění odtahu se 

jednotka krátce před 13. hodinou vrátila na základnu.  

22:02 Technický zásah – V jednom z domů v Široké ulici v Českých Budějovicích bylo 

ohlášeno vylití kyseliny na podlahu umývárny. Jednotka profesionálních hasičů 

z českobudějovické stanice na místě zjistila, že se jedná o běžně prodávaný čistící 

prostředek obsahující kyselinu sírovou. Hasiči jej naředili a následně zlikvidovali.  

22:07 Planý poplach – K údajnému požáru osobního automobilu vyjela na náměstí 

Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích místní profesionální jednotka. Jednalo 

se o planý poplach. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 26. listopadu 

16:40 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Český Krumlov a jednotka 

SDH obce Velešín byly vyslány k Velečinu k požáru izolátoru na sloupu 

elektrického vedení. Průzkum ukázal, že se jedná pouze o jiskření, požár okolí 

nehrozil. Událost byla předána technikům firmy E-on.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 26. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 26. listopadu 

9:53 Požár – Profesionální hasiči ze stanice Písek a jednotka SDH obce Písek byli včetně 

výškové techniky vysláni k ohlášenému požáru rozvaděče v bytovém domě 

v Pražské ulici v Písku. Požár jističe rozvaděče byl díky prvotnímu zásahu jednoho 

z obyvatel do dvou minut po příjezdu hasičů lokalizován, za dalších šest minut pak 

zcela uhašen. Dobrovolná jednotka byla bez zásahu odeslána na základnu. Jednotka 

u požáru spolupracovala s pracovníkem firmy E-on, kterého si velitel zásahu na 



místo vyžádal. V 10:43 hodin byl zásah ukončen. Při požáru byl popálen člověk, 

který prováděl prvotní hasební práce. Pro něj byla povolána ZZS. Požárem vznikla 

škoda ve výši Kč 1 000, uchráněný majetek má hodnotu Kč 100 000,--. Příčinou 

vzniku požáru byla technická závada na jističi.  

16:23 Požár – Profesionální jednotka ze stanice Milevsko a jednotka HZSP SŽDC vyjely 

do obce Branice, kde byl ohlášen požár lokomotivy stojící na místním nádraží. Když 

na místo přijeli milevští profesionálové, zjistili, že hoří izolace podvozku osobního 

vlaku, který hasiči dostali rychle pod kontrolu. Likvidaci požáru velitel zásahu 

ohlásil v 17:32 hodin, kdy byla událost předána jednotce HZSP SŽDC. Škoda 

způsobená požárem byla vyčíslena na Kč 5 000,--, hodnota uchráněného majetku 

činí Kč 10 000 000,--.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 26. listopadu 

10:18 Technický zásah – Snesení pacienta do sanitky provedla na žádost ZZS v České 

ulici v Prachaticích místní profesionální jednotka.  

20:07 Planý poplach – Ke nahlášenému kouři v podkroví domu na Náměstí ve Volarech 

vyslalo Operační středisko HZS Jihočeského kraje profesionální jednotku ze stanice 

Prachatice a jednotku SDH obce Volary. Dle oznamovatele je zdrojem kouře 

komínové těleso domu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 26. listopadu 

10:24 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla dopravní nehoda dvou 

osobních automobilů značek Škoda Felicia a BMW, které se střetly u obce Střela. 

Jeden z vozů skončil otočený na střeše mimo komunikaci. Likvidaci následků 

nehody provedla i za využití automobilového jeřábu profesionální jednotka ze 

stanice Strakonice, která provedla zajištění vozů proti požáru a úniku provozních 

látek a poté otočení BMW zpět na kola a postavení na komunikaci. Po závěrečném 

úklidu vozovky od vyteklého motorového oleje se jednotka vrátila na základnu. Po 

celou dobu zásahu hasiči řídili provoz na komunikaci.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 26. listopadu 

9:31 Technický zásah – V obci Zvěrotice evidují profesionální hasiči ze stanice Soběslav 

nouzové otevření dveří domu.  

16:16 Požár – Bez vzniklé škody skončil požár odpadu v kovové popelnici, který hořel 

v Nerudově ulici v Sezimově Ústí. Požár uhasili táborští profesionální hasiči. 

 


