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Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 29. listopadu 

3:48 Požár – Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku poţáru dřeva uskladněného u 

kotle v rodinném domě č. p. 147 v ulici U Školky v obci Borek. Zasahující hasiči 

z centrální stanice České Budějovice poţár na ploše cca 1 x 1 metr zlikvidovali 

během několika minut pomocí vysokotlakého proudu. Po odvětrání zakouřených 

prostor se jednotka krátce před půl pátou ranní vrátila na základnu. Zásah hasičů byl 

veden v dýchací technice. Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 10 000,--, hodnota 

uchráněného majetku na Kč 100 000,--.  

14:29 Planý poplach – K dalšímu ohlášenému poţáru vyjela tatáţ jednotka do Průběţné 

ulice do domu v Českých Budějovicích. Zde v domě č. p. 2493/10 byl ohlášen poţár 

v jednom z bytů, ve kterém měla být ještě jedna osoba. Hasiči na místě zjistili, ţe se 

jedná o planý poplach – roztavení plastové termosky na elektrickém vařiči, které 

majitelé bytu jiţ stačili zlikvidovat. Na místě byla přítomna Policie ČR a ZZS.  

15:17 Dopravní nehoda – Vyčištění vozovky od oleje uniklého po dopravní nehody 

osobního automobilu, jeţ havaroval u obce Homole, provedla profesionální jednotka 

ze stanice Suché Vrbné.  

20:04 Únik nebezpečných látek – Tatáţ jednotka zasahovala na parkovišti u 

supermarketu Globus, kde havaroval kamión. Z proraţené nádrţe kamiónu unikla na 

silnici nafta. Zasahující hasiči přečerpali z nádrţe dalších cca 50 litrů nafty, skvrnu 

na komunikaci vyčistili pomocí sorbentu. Zásah byl ukončen krátce před půl desátou 

večerní. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 29. listopadu 

1:34 Technický zásah – Osádka vyprošťovacího automobilu z centrální stanice Český 

Krumlov zasahovala u obce Dolní Němče, kde vytáhla z příkopu traktor, jeţ tam 

zapadnul po nezvládnutí jízdy na kluzké vozovce.  

15:37 Technický zásah – Další vytaţení zapadlého dopravního prostředku, tentokráte 

autobusu, provedla na náměstí v Křemţi místní profesionální jednotka.  

16:54 Technický zásah – Třetí vytaţení vozu na silnici si pak připsali profesionálové 

z Českého Krumlova, kteří vyprostili v Českém Krumlově na Horní Bráně osobní 

automobil Peugeot 106, s nímţ majitelka sjela ze stráně. Nehoda se obešla bez 

zranění. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 29. listopadu 

17:20 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Jindřichův 

Hradec vyjela k obci Hadravova Rosička, kde ze zledovatělé vozovky sjely do 
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příkopu dva autobusy. Jednotce HZS se nepodařilo autobusy vytáhnout, byla 

povolána specializovaná firmy.  

18:30 Dopravní nehoda – Další auto havarované na zledovatělé vozovce vytahovali u 

obce Halámky dobrovolní hasiči z jednotky SDH obce Suchdol nad Luţnicí. Nehoda 

se obešla bez zranění, jednotka zásah ukončila v 20:34 hodin. 

 

     

Územní odbor Písek 

Pondělí 29. listopadu 

6:33 Dopravní nehoda – Na silnici I. třídy č. 4 u obce Mirotice došlo k dopravní nehodě, 

při které se střetl nákladní vůz se třemi osobními. K nehodě vyslalo operační 

středisko HZS jednotku profesionálů z centrální stanice Písek. V okamţiku jejich 

příjezdu byla jedna zraněná osoba jiţ v péči ZZS. Hasiči provedli u vozů 

protipoţární opatření a ve spolupráci s Policií ČR následky nehody odstranili.  

18:40 Dopravní nehoda – Následky další nehody, při které osobní automobil Opel Corsa 

dostal na zledovatělé vozovce smyk a sjel z vozovky, odstranili u obce Myšenec 

dobrovolní hasiči obce Protivín.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 29. listopadu 

1:20 Požár – Poţár sazí v komíně domu č. p. 30 v obci Záblatí uhasila profesionální 

jednotka z centrální stanice Prachatice. Poţárem nevznikla ţádná škoda, poţár není 

dále šetřen. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 29. listopadu 

10:51 Technický zásah – Spadlý strom odstranila ze silnice I/22 u Podsrpu profesionální 

jednotka z centrální stanice Strakonice.  

16:25 Dopravní nehoda – Uvolnění komunikace, na které zůstal u obce Slaník vzpříčený 

kamión, zajistila profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice. Před 

provedením zásahu byla na místo povolána SÚS Strakonice, aby posypala 

zledovatělou vozovku.  

17:58 Dopravní nehoda – Úklid silnice č. 20 u Vodňan, kde se střetly dvě dodávky, 

eviduje profesionální jednotka ze stanice Vodňany. Hasiči pomohli s naloţením aut 

na vůz odtahové sluţby a místo nehody zametli. Jednotka na místě spolupracovala 

s Policií ČR a ZZS, která ošetřila jednu zraněnou osobu. 

19:48 Technický zásah – V Podsrpenské ulici č. p. 180 ve Strkaonicích si místní 

profesionálové připsali nouzové otevření dveří bytu. 
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21:55 Záchrana osoby – K záchraně ţeny, která spadla do náhonu řeky Blanice, vyjela 

k obci Blanice profesionální jednotka ze stanice Vodňany. Jednotka byla cestou 

k zásahu odvolána, ZZS informovala, ţe ţena byla jiţ vytaţena.  

 

                   

Územní odbor Tábor 

Pondělí 29. listopadu 

8:33 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor byla vyslána 

k obci Chýnov, kde na silnici I/19 vedoucí z Tábora do Pelhřimova havaroval řidič 

osobního automobilu Škoda Octavia. Vůz se po příjezdu hasičů nacházel na střeše 

mimo vozovku, nezraněný řidič byl mimo vůz. Jednotka provedla zabezpečení proti 

poţáru a provedla kontrolu úniku provozních látek. Poté nehodu předala Policii ČR.  

9:17 Technický zásah – Jednotka HZSP SŢDC vyjela do ţelezniční stanice Chotoviny 

k překládce břemen.  

10:58 Dopravní nehoda – Další nehodu zaznamenala jednotka z centrální stanice Tábor u 

obce Dobřejice, kde havaroval vůz Citroen Jumper. Z vozu neunikaly ţádné 

provozní látky, nikdo nebyl zraněn, zásah jednotky HZS nebyl třeba. Nehodu si 

převzala Policie ČR.  

 

 

 

 


