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Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 6. prosince 

10:24 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice České Budějovice a 

z jednotky HZSP SŢDC vyjely do ţelezniční stanice v obci Chotýčany, kde byl 

ohlášen poţár vagónu rychlíku. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se nejedná o poţár, 

čistě o zahoření. Jeho příčinou byla technická závada na brzdovém soustavě.  

16:03 Technický zásah – Nouzové otevření dveří evidují hasiči z centrální stanice 

v Dobrovodské ulici č. p. 152/5 v Českých Budějovicích. 

16:43 Požár – Beze škody byl uzavřen poţáru odpadu v ulici U Sirkárny v Českých 

Budějovicích. Jednotka z centrální stanice jej uhasila pomocí vysokotlakého proudu 

během několika minut. Poţár není dále šetřen. 

18:57 Dopravní nehoda – V obci Svatý Ján nad Malší zasahovali profesionální hasiči ze 

stanice Trhové Sviny, kteří zde vytahovali zapadlý dodávkový automobil Mercedes 

Sprinter. Vůz se nacházel částečně v příkopu, svojí zadní části zasahoval do 

komunikace. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 

19:30 Technický zásah – Další nouzové otevření bytu zaznamenala jednotka z centrální 

stanice v ulici Dr. Stejskala č. p. 433/8 v Českých Budějovicích.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 6. prosince 

2:04 Dopravní nehoda – Pro Policii ČR zajistila profesionální jednotka ze stanice Český 

Krumlov úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu, jeţ havaroval u 

obce Hořice na Šumavě.  

7:07 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná sluţba si vyţádala jednotku 

profesionálních hasičů z centrální stanice Český Krumlov, aby odstranila následky 

dopravní nehody osobních automobilů Škoda Fabia a Ford Focus, jeţ se střetly u 

obce Bukovec. Při nehodě byla zraněna jedna dospělá osoba a jedno dítě, oba však 

byly převezeny do nemocnice ještě před příjezdem hasičů.  

7:18 Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda se stala za obcí Lipí. Havarovala zde 

řidička vozu Ford Fiesta. V okamţiku příjezdu hasičů ze stanice Kremţe byl vůz 

převrácený na střeše a řidička v péči ZZS. Hasiči auto otočili zpět na kola, aby 

zabránili úniku provozních látek, a odpojili u něj akumulátor. Poté se jednotka 

vrátila na základnu.  

14:30 Dopravní nehoda – Na silnici vedoucí z Loučovic na Herbertov havaroval osobní 

automobil výrobní značky Škoda Felicia. Ve voze zůstal zaklíněný zraněný řidič, 

kterého hasiči z jednotky SDH obce Vyšší Brod a ze stanice Frymburk museli 

z vozu vyprošťovat. Poté se profesionální hasiči vrátili na základnu, dobrovolná 

jednotka na místě zůstala pro úklid vozovky a odstranění následků nehody. Hasiči na 

místě spolupracovali s Policií ČR a ZZS.  

16:36 Technický zásah – Kmen stromu zasahující do silnice odklidila v obci Chabičovice 

profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov. 
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Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 6. prosince  Bez událostí 

 

     

Územní odbor Písek 

Pondělí 6. prosince 

14:19 Technický zásah – Z budovy gymnázia v Komenského ulici v Písku odstranili 

místní profesionální hasiči z automobilového ţebříku rampouchy. 

14:41 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla nehoda osobního a nákladního 

automobilu, jeţ se střetly na obchvatu města Písek u supermarketu Tesco. Zasahující 

hasiči z centrální stanice u vozů provedli protipoţární opatření a vyčistili vozovku 

od uniklých provozních náplní. U nehody byla přítomna Policie ČR.  

21:04 Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak zasahovala u obce Selibov, kde také došlo 

k dopravní nehodě bez zranění. Střetly se zde dva osobní automobily, hasiči vozy 

zabezpečili proti poţáru a zlikvidovali uniklé provozní látky. Na místě zasahovala 

také Policie ČR.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 6. prosince 

11:20 Technický zásah – V domě s pečovatelskou sluţbou v obci Pravětín zasahovali 

profesionální hasiči ze stanice Vimperk. Dle ohlšovatelky v kotelně domu hrozil 

výbuch dvou kotlů. Průzkumem bylo zjištěno, ţe u roztopených kotlů nefunguje 

elektrický proud a čerpadla. Hasiči nahodili hlavní jistič, čerpadla se rozběhla a 

teplota kotlů se vrátila do normálu.  

11:31 Technický zásah – Z Pravětína přejela tatáţ jednotka do Smetanovy ulice ve 

Vimperku, kde u domu č. p. 379/3 provedli nouzové otevření dveří bytu. 

15:40 Dopravní nehoda – Následky nehody u obce Houţná, kde havaroval osobní 

automobil, odstranila jednotka profesionálních hasičů ze stanice Vimperk. 

Havarovaný vůz hasiči otočili zpět na kola, odpojili autobaterii a pomohli 

s naloţením na vůz odtahové sluţby. Řidička vozu vyvázla bez zranění. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 6. prosince 
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10:44 Technický zásah – Na vyţádání Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice 

Strakonice dveře chaty v ulici Arch. Dubského v chatové osadě „Na Vinici“ ve 

Strakonicích.  

14:52 Technický zásah – Z budovy školy v Alešově ulici ve Vodňanech odstraňovali 

místní profesionální hasiči z automobilového ţebříku rampouchy.  

15:36 Technický zásah – Nalomený strom odklidili v Zahradní ulici ve Strakonicích 

místní profesionální hasiči.  

19:34 Dopravní nehoda – Následky nehody, při které u obce Kbelnice sjel osobní 

automobil mimo vozovku, odstranila osádka automobilového jeřábu z centrální 

stanice Strakonice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 

 

                   

Územní odbor Tábor 

Pondělí 6. prosince 

14:01 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří bytu vyjela do obce Čeraz 

profesionální jednotka ze stanice Soběslav. Hasiči nakonec nezasahovali, majitel 

domu otevřel před příjezdem jednotky.  

 

 


