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Územní odbor  České Budějovice 

Středa 1. prosince 

7:57 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice si připsali nouzové otevření 

dveří bytu, a to v Branišovské ulici č. p. 585/27 v Českých Budějovicích. Na místě 

spolupracovali se ZZS, pomohli se snesením pacienta. 

8:49 Dopravní nehoda – Následky nehody, kde u obce Bavorovice narazil do stromu 

osobní automobil, odstranili profesionální hasiči z centrální stanice České 

Budějovice.  Vůz se nacházel mimo komunikaci, hasiči u něj odpojili autobaterii.  

9:34 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nové Hrady odklidila v obci Údolí spadlý 

strom. 

11:10 Dopravní nehoda – Za obcí Rudolfov ve směru na Lišov havaroval nákladní 

automobil převáţející barvy. K zásahu vyjela profesionální jednotka z centrální 

stanice České Budějovice, která nakonec nezasahovala. Jednalo se o vodou ředitelné 

barvy, nebyla třeba ani přítomnost pracovníků ŢP.  

14:20 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří evidují hasiči ze stanice Trhové 

Sviny, kteří zasahovali v Borovanech v Hlubocké ulici č. p. 597 

15:06 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří vyjela také profesionální jednotka 

z centrální stanice, a to do Pastevní ulice č. p. 1842/12 v Českých Budějovicích. 

15:23 Technický zásah – V budově Policie ČR v ulici 28. října v Českých Budějovicích 

provedla jednotka z centrální stanice identifikaci neznámého balíčku, ve kterém byl 

bílý prášek. Hasiči provedli různá měření, dle výsledků nebylo nic zjištěno.  

17:11 Technický zásah – V Pivovarské ulici č. p. 130 v Týně nad Vltavou provedli hasiči 

z místní poţární stanice snesení pacienta.  

17:42 Technický zásah – Osádky cisterny a automobilového jeřábu z centrální stanice 

České Budějovice vyjely na Okruţní v Českých Budějovicích, kde pomohli 

s odstavením kamiónu s uvolněným nákladem mimo silnici. Jednalo se o kamión 

převáţející prázdné palety. 

18:41 Technický zásah – V ulici Jar. Jeţka v Českých Budějovicích prasknul vodovod a 

unikající voda tekla do sklepa jednoho z rodinných domů. K zásahu vyslalo operační 

středisko HZS profesionální hasiče se stanice Suché Vrbné a zároveň informovalo 

dispečink firmy ČEVAK, který na místo také vyslal svoji pohotovostní sluţbu. Ta 

přívod vody zastavila a hasiči odčerpali vodu ze sklepa domu. Zásah byl ukončen 

krátce před půl devátou večerní. 

20:21 Dopravní nehoda – U obce Pěčín havaroval osobní automobil. Nehoda byla 

ohlášena s nutností vyproštění zraněných osob. Kdyţ na místo přijeli profesionálové 

ze stanice Trhové Sviny, byla zraněná osoba jiţ mimo vůz v péči ZZS. Hasiči vůz 

zajistili proti poţáru a úniku provozních látek. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 1. prosince 
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9:37 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Český 

Krumlov vyjela do obce Plešovice č. p. 34, kde měla pro ZZS otevřít dveře bytu. 

Hasiči nezasahovali, bylo otevřeno jiţ před jejich příjezdem. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 1. prosince 

9:56 Technický zásah – V Třeboni v Chlečického ulici č. p. 2 evidují místní 

profesionálové nouzové otevření dveří bytu. Zásah byl proveden na ţádost ZZS.  

15:33 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Dačice vyjela ve své obci na 

pomoc při vytaţení zapadlého vozu SÚS. Hasiči nezasahovali, neměli odpovídající 

techniku. 

 

     

Územní odbor Písek 

Středa 1. prosince 

5:51 Dopravní nehoda – Na rychlostní komunikaci č. 4 ve směru z Písku do Prahy se u 

obce Lety stala dopravní nehoda dvou nákladních automobilů. Při nehodě byla 

zraněna jedna osoba. K zásahu byli povoláni profesionální hasiči z centrální stanice 

Písek a zároveň byla svolána jednotka SDH obce Mirovice. Hasiči v místě nehody 

provádí zabezpečení havarovaných vozů a úklid vozovky od uniklých provozních 

náplní. U nehody je přítomna Policie ČR, která řídí dopravu kyvadlově v jednom 

jízdním pruhu. Při nehodě utrpěla zranění jedna osoba.  

14:25 Dopravní nehoda – Následky další nehody, při které u obce Sepekov se převrátil 

kamión převáţející autobaterie, odstranila profesionální jednotka ze stanice 

Milevsko. Hasiči provedli u vozu protipoţární opatření a opatření proti úniku 

provozních látek. U nehody byla přítomna Policie ČR.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Středa 1. prosince  Bez událostí 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Středa 1. prosince 

15:25 Požár – K hlášenému prohořívání násypky na uhlí u kotle na tuhá paliva vyjela do 

obce Štěchovice č. p. 86 profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice. Hasiči 

zjistili, ţe nedošlo k poţáru, ţhnoucí uhlí v zásobníku uhasili pomocí sněhu. Škoda 

je nulová. 
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Územní odbor Tábor 

Středa 1. prosince 

8:42 Technický zásah – Na sídlišti Svákov v domě č. p. 708 v Soběslavi zasahovali 

místní profesionální hasiči, kteří ve spolupráci se ZZS a  Policií ČR provedli 

nouzové otevření dveří bytu. 

8:49 Technický zásah – ZZS si vyţádala pomoc jednotky z centrální stanice Tábor se 

snesením pacienta na sídlišti Na Libuši č. p. 638 v Bechyni. Jednotka nakonec 

nezasahovala, zdravotníci pacienta do sanitky transportovali sami. 

11:26 Únik nebezpečných látek – Malé mnoţství oleje, jeţ uniklo z nákladního 

automobilu, vyčistili v Táboře na výjezdu z benzínové pumpy ve směru na Prahu 

místní profesionální hasiči.  

18:00 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor a jednotka SDH obce 

Mladá Voţice byly vyslány do obce Mladá Voţice k ohlášenému poţáru dopravního 

prostředku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe se jedná o poţár nakladače UNC, 

který stojí v garáţi patřící stavební firmě. Lokalizaci poţáru a následnou likvidaci 

poţáru provedla dobrovolná jednotka pomocí vysokotlakého proudu. Vzhledem 

k silnému zakouření garáţe, vedli hasiči zásah v dýchací technice. Velitel zásahu 

nahlásil úplné uhašení v 18:26 hodin. Profesionální jednotka nezasahovala, byla na 

místě ponechána v záloze. V 19:26 hodin byly obě jednotky na svých základnách. 

Poţár způsobil škodu za Kč 150 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 

1 000 000,--. Příčina vzniku poţáru je předmětem šetření. 

20:13 Technický zásah – Všechny sloţky IZS zasahovaly v Koţeluţské ulici č. p. 256 

v Jistebnici u nouzového otevření dveří bytu. 

 

 


