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Územní odbor  České Budějovice 

Čtvrtek 9. prosince 

3:27 Technický zásah – Jednotka SDH obce Lišov odstranila u Hlincovy Hory 

z vozovky spadlý strom. 

4:50 Technický zásah – Stejný zásah si připsali dobrovolní hasiči z jednotky SDH obce 

Hrdějovice, kteří zasahovali u obce Hosín. 

7:38 Technický zásah – Osádka automobilového jeřábu jednotky HZSP SŢDC zajistila 

v areálu nákladového nádraţí v Českých Budějovicích uloţení břemene. 

7:41 Technický zásah – Sněhové převisy odstranili ze střechy mateřské školky v ulici U 

Lípy v Týně nad Vltavou místní profesionální jednotka.  

10:20 Technický zásah – Uvolněné sklo ze střešního okna domu č. p. 715/88 bezpečně 

sundali v Dobrovodské ulici v Českých Budějovicích pomocí automobilové plošiny 

místní profesionální hasiči. 

14:01 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila u obce Roudné 

profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

16:29 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice vyjeli s automobilovou 

plošinou do ulice U Černé věţe v Českých Budějovicích , kde u budovy č. p. 303 

odstranili rampouchy.  

19:30 Dopravní nehoda – Další úklid po dopravní nehodě zajistila v ulici M. Horákové 

v Českých Horákové jednotka ze stanice Suché Vrbné.  

20:05 Planý poplach – K poţáru komínového tělesa byla do obce Kamenná vyslána 

profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny a jednotka SDH obce Kamenná. Na 

místě hasiči zjistili, ţe se jedná o planý poplach. 

22:47 Technický zásah – Spadlý strom odklidili z vozovky u obce Rudolfov hasiči 

z centrální stanice České Budějovice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 9. prosince 

5:48 Požár – Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Frymburk byla vyslána do obce 

Loučovice, kde v areálu soukromé firmy došlo k zahoření sloupu veřejného 

osvětlení. Kdyţ hasiči přijeli na místo události, lampa jiţ nehořela. Hasiči ji odpojili 

od přívodu elektrické energie. Vzniklá škoda činí Kč 3 000,--, uchráněné hodnoty 

jsou nulové. Příčinou vzniku poţáru je technická závada na svorkovnici. 

14:04 Technický zásah – V Českém Krumlově na Latráně čistili místní profesionální 

hasiči vozovku od pohonných hmot uniklých ze zaparkovaného osobního 

automobilu. Zásah byl proveden na ţádost Městské policie Český Krumlov. 

15:16 Požár – Poţár sazí v komíně řešili v obci Vyšší Brod místní dobrovolní hasiči. 

Poţár je beze škody, v 16:51 hodin se jednotka vrátila zpět na základnu. 
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21:43 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Kaplice zajistili v Linecké ulici č. 

p. 351 v Kaplici nouzové otevření dveří bytu. Hasiči museli do bytu vniknout 

násilně. Jednotka na místě spolupracovala s Policií ČR. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 9. prosince 

8:05 Dopravní nehoda – U nemocnice v Jáchymovské ulici v Jindřichově Hradci se 

střetly tři osobní vozy značek Škoda Felicia, Citroen a Seat a dodávkový automobil 

Mercedes. Po nehodě byly ošetřeny dvě osoby, z nichţ jednu z havarovaného auta 

vytahovala ve spolupráci se ZZS profesionální jednotka z místní centrální stanice. 

Hasiči dále vozy zabezpečili proti poţáru a zjistili úklid místa nehody.  

20:00 Požár – Beze škody skončil poţár sazí v komínovém tělese domu č. p. 2 v obci 

Rapšach. Poţár likvidovali dobrovolní hasiči jednotky SDH obce Suchdol nad 

Luţnicí. Zásah byl ukončen v 21:15 hodin, poţár nebude dále šetřen.  

22:14 Technický zásah – Jednotka SDH obce Stráţ nad Neţárkou odklidila z vozovky 

mezi obcemi Hatín a Polště spadlý strom. 

 

     

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 9. prosince  Bez událostí 

  

   

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 9. prosince  Bez událostí 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 9. prosince 

8:19 Technický zásah – Sněhové převisy sundali z budovy č. p. 199 v ulici ČSLA ve 

Vodňanech pomocí automobilového ţebříku místní profesionální hasiči. 

8:58 Technický zásah – Stejný zásah si připsali profesionálové z centrální stanice, kdyţ 

zasahovali na budově Městského úřadu ve Strakonicích na Velkém náměstí č. p. 2. 

10:23 Technický zásah – Příslušníci HZS územního odboru Strakonice prováděli během 

dne monitoring toku řeky Volyňky v úseku Volyně – Strakonice. Hasiči hlídali 

průtok řeky, ve které bylo velké mnoţství ledových ker.  

15:22 Technický zásah – Na Velkém náměstí ve Strakonicích opět místní hasiči shazovali 

sněhové převisy, a to na domu č. p. 148. 
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17:28 Dopravní nehoda – Následky nehody, při které nebyl nikdo zraněn, odstranila u 

obce Drahonice jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Strakonice. 

Hasiči u havarované dodávky odpojili akumulátor a provedli úklid místa nehody.  

 

                   

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 9. prosince 

7:09 Dopravní nehoda – Na silnici I. třídy č. 3 u obce Horusice se střetly osobní 

automobil tovární značky Peugeot 306 a Ford Tranzit. Při nehodě byly lehce zraněny 

dvě osoby, které ošetřila ZZS. Hasiči ze stanice Soběslav u havarovaných vozů 

odpojili akumulátor a provizorně zachytili ukapávající motorovou naftu. Po 

zadokumentování nehody Policií ČR jednotka HZS zahájila likvidační práce: 

zasypání uniklých provozních látek sorbentem, zametení vozovky, odklizení aut 

mimo komunikaci a jejich naloţení a vůz odtahové sluţby.  

8:20 Technický zásah – V Hromádkově ulici č. p. 1606 v Táboře odstranili místní 

profesionálové sněhové převisy.  

10:34 Planý poplach – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Tábor vyjela do 

obce Planá nad Luţnicí, kde elektrická poţární signalizace nahlásila poţár v objektu 

firmy ELK, a. s. Po provedeném průzkumu jednotka potvrdila, ţe se jedná o planý 

poplach. 

13:59 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu evidují hasiči z centrální stanice 

v Havanské ulici č. p. 2823/2 v Táboře.  

 

 


