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Územní odbor  České Budějovice 

Pátek 10. prosince  

7:43 Technický zásah – Odstranění havarijního stavu na čističce provedla v Českých 

Budějovicích osádka automobilového jeřábu z jednotky HZSP SŢDC.  

9:29 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsali hasiči z centrální stanice, 

a to v Mánesově ulici č. p. 454/50 v Českých Budějovicích. Jednotka HZS na místě 

spolupracovala se ZZS a Policií ČR. 

14:36 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR vyjela profesionální jednotka z centrální 

stanice k odstranění nebezpečných sněhových převisů ze střechy budovy České 

pojišťovny v Biskupské ulici v Českých Budějovicích. Jednotka nakonec 

nezasahovala, převis spadnul před jejich příjezdem. 

14:44 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě ohlášené s nutností vyproštění zraněných 

osob byly k obci Borovany vyslány profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny a 

jednotka SDH obce Borovany. Kdyţ na místo přijela profesionální jednotka, tak zde 

jiţ zasahovala Policie ČR, jednotka SDH obce Borovany a ZZS, která jiţ měla 

v péči zraněné. Hasiči nemuseli vyprošťovat. Pouze zabezpečili oba osobní 

automobily (Renault Chamade a Honda Civic) proti vzniku poţáru a u nákladního 

vozu Tatra T815 provedli kontrolu úniku provozních látek. Po vyšetření nehody 

Policií ČR hasiči pomohli s naloţením osobních aut na odtahovou sluţbou a zajistili 

úklid vozovky od uniklých provozních látek. Odtah Tatry byl zajištěn soukromou 

firmou.  

23:23 Technický zásah -  Další zásah zaznamenali profesionálové z centrální stanice na tř. 

28. října v Českých Budějovicích, kde byl v domě č. p. 1296/21 byl ohlášen únik 

plynu. Jednotka provedla měření, ale nezjistila ţádné nebezpečné koncentrace.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 10. prosince  

9:50 Technický zásah – Spadlý strom odstranili z vozovky u obce Horní Dvořiště 

profesionální hasiči ze stanice Kaplice.  

17:04 Dopravní nehoda – Stejná jednotka zasahovala na silnici E55 u obce Kaplice, kde 

se střetly dva osobní automobily. Nehoda se obešla bez zranění, hasiči provedli 

pouze zajištění vozidel a úklid místa nehody. 

18:46 Požár – Bez dalšího došetřování a beze škody byl uzavřen poţár sazí v komíně 

domu v ulici Na Vyhlídce č. p. 317 ve Vyšším Broděl Zásah provedli místní 

dobrovolní hasiči. 

20:30 Požár – Stejný poţár evidují profesionálové ze stanice Kaplice a jednoka SDH obce 

Vyšší Brod, a to v České ulici č. p. 3 v Horním Dvořišti. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 
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Pátek 10. prosince  

0:44 Požár – V 0:44 hodin byl na Krajské operační a informační středisko HZS 

Jihočeského kraje ohlášen výbuch a následný poţár v keramické firmě v Jarošově 

nad Neţárkou. Operační důstojníci na místo zásahu vyslali osádky dvou cisteren 

z centrální stanice Jindřichův Hradec a svolali dobrovolné hasiče obce Nová 

Včelnice, kteří na místo dorazili také se dvěma cisternami. Průzkumem místa 

události bylo zjištěno, ţe v přístavku šaten došlo k výbuchu plynového ohřívače 

vody. Zasahující hasiči okamţitě uzavřeli hlavní uzávěr plynu, čím prakticky poţár 

lokalizovali. Úplnou likvidaci pak velitel nahlásil v 1:24 hodin. Tlaková vlna 

výbuchu narušila konstrukci stavby, na místo bude povolán statik, jeţ rozhodne o 

dalším postupu. Při výbuchu a poţáru nebyl nikdo zraněn. Vzniklá škoda byla 

předběţně vyčíslena na Kč 500 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 

4 000 000,--. 

8:53 Dopravní nehoda – Uvolnění komunikace po dopraví nehodě nákladního a 

osobního automobilu zajistila u obce Lipolec profesionální jednotka ze stanice 

Dačice. Nehoda se obešla bez zranění.  

15:47 Požár – Ve Václavské ulici v Jindřichově Hradci zasahovali profesionální hasiči 

z centrální stanice u poţáru osobního automobilu. Poţár uhasil majitel před 

příjezdem hasičů , škoda činíc Kč 5 000,--, uchráněné hodnoty Kč 25  000,--. 

Příčinou vzniku poţáru je závada na elektroinstalaci 

17:30 Dopravní nehoda – U obce Dolní Němčice byla ohlášena dopravní nehoda, kde měl 

havarovaný osobní automobil měl zůstat v příkopě. Hasiči ze stanice Dačice projeli 

uvedenou trasu, ale ţádný havarovaný vůz nenalezli.  

 

     

Územní odbor Písek 

Pátek 10. prosince  

10:08 Technický zásah – Osádka automobilového ţebříku z centrální stanice sundala ze 

střechy domu č. p. 270 na Ţiţkově třídě v Písku sněhové převisy. 

  

   

Územní odbor Prachatice 

Pátek 10. prosince 

14:11 Technický zásah – V Husově ulici č. p. 62 v obci Vlachovo Březí provedla místní 

dobrovolná jednotka uzavření prasklé vody a odčerpání ze sklepa.  

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pátek 10. prosinec  Bez událostí 
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Územní odbor Tábor 

Pátek 10. prosince  

2:09 Požár – Škoda ve výši Kč 300 000,-- byla vyčíslena po poţáru kůlny v obci 

Sedlečko. Jednalo se o přístavbu vesnické chalupy, která majiteli slouţila jako 

kotelna a zároveň sklad palivového dřeva a uhlí a jako místo pro ukládání 

elektronářadí. V okamţiku příjezdu hasičů byl přístavek zcela zasaţen poţárem 

v plném rozsahu. Poţár se dále šířil na obytnou část, zasahující hasiči však několika 

vodními proudy chalupu uchránili. Okolo před půl třetí měly jednotky poţár pod 

kontrolou, úplná likvidace nastala v 4:28 hodin. U poţáru zasahovali profesionální 

hasiči ze stanice Tábor se dvěma cisternami a cisterna jednotky SDH obce 

Chotoviny, která zajišťovala dopravu vody z blízkého rybníka, kde bylo zřízeno 

pomocí plovoucího čerpadla čerpací stanoviště. Hodnota uchráněného majetku činí 

Kč 1 000 000,--, příčina vzniku poţáru je předmětem šetření.  

8:02 Dopravní nehoda – Na základě ohlášení události Zdravotnickou záchrannou 

sluţbou vyjela v 8:02 hodin profesionální jednotka z centrální stanice Tábor na 

silnici č. 409 mezi obce Turovec a Chýnov, kde došlo k dopravní nehoda osobního a 

nákladního automobilu. V osobním voze zůstal zaklíněn zraněný řidič. Zasahující 

hasiči jej vyprostili během několika minut pomocí hydraulického zařízení a pomohli 

s jeho transportem do sanitky. Další dva spolujezdci byli také ošetřeni osádkami 

vozidel ZZS. Hasiči zároveň havarovaný osobní vůz vozy proti poţáru. Nákladní 

automobil byl poškozen jen lehce, řidič vyváznul bez zranění. Zásah byl pro 

jednotku hasičů ukončen v 10:06 hodin. 

11:16 Technický zásah – V ulici Na Ohradě v Soběslavi provedli místní profesionální 

hasiči na ţádost Policie ČR nouzové otevření uzavřených prostor.  

14:36 Záchrana osob – Profesionálové z centrální stanice vysvobodili ze zaseknutého 

výtahu v domě č. p. 2824/4 v Havanské ulici v Táboře uvězněné osoby.  

22:52 Požár -. Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Tábor a jednotka SDH 

obce Chotoviny vyjely do obce Sedlečko u Chotovin, kde dobrovolní hasiči provedli 

dohašení ohnisek po nočním poţáru. Hasiči na místě spolupracovali s Policií ČR. Při 

poţáru nevznikla ţádná škoda a uchráněné hodnoty jsou také nulové. 

 

 


