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Územní odbor  České Budějovice 

Sobota 11. prosince 

6:45 Požár – V Solní ulici č. p. 21 v Týně nad Vltavou likvidovali místní profesionálové 

požár sazí v komíně. Požár je beze škody.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 11. prosince 

10:07 Únik nebezpečných látek – Profesionálové ze stanice Frymburk vyjely za obec 

Mokrá, kde u odbočky na obec Hořice na Šumavě byla znečištěna vozovka od ropné 

látky. Jednotka na místě zjistila, že ropná látka je silně naředěna s vodou a solí. Po 

dohodě s Policií ČR hasiči nezasahovali a vrátili se na základnu. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 11. prosince 

0:24 Záchrana osob – Osobu uvězněnou v zaseknutém výtahu na plaveckém bazénu 

v Jáchymově ulici v Jindřichově Hradci osvobodili profesionální hasiči z centrální 

stanice.  

3:15 Dopravní nehoda – Tragická dopravní nehoda se stala v obci Majdalena, kde 

havaroval osobní automobil. Náraz do stromu nepřežila jedna osoba. Na místě 

zasahovali profesionální hasiči ze stanice Třeboň, kteří ze zničeného vozu vyprostili 

tělo a poté provedli úklid místa nehody.  

9:59 Technický zásah – V obci Otín č. p. 45 provedli hasiči z centrální stanice 

Jindřichův Hradec nouzové otevření dveří bytu. Jednotka na místě spolupracovala se 

ZZS.  

10:50 Dopravní nehoda – U obce Nová Ves nad Lužnicí zasahovala dobrovolná jednotka 

SDH obce Suchdol nad Lužnicí u dopravní nehody. Havaroval zde osobní 

automobil, nikdo nebyl zraněn. Havarovaný vůz zasahoval částečně do vozovky. 

Jednotka HZS na místě provedla úklid místa nehody. Vytažení vozu si majitel zajistí 

sám. 

18:31 Technický zásah – ZZS požádala o pomoc se snesením pacienta do sanitky. 

V Mírové ulici č. p. 460 v obci Studená zasahovala místní dobrovolná jednotka.  

 

     

Územní odbor Písek 

Sobota 11. prosince 

11:47 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu Komerční 

banky, a. s. na Velkém náměstí v Písku. Po provedeném průzkumu objektu velitel 
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zásahu nahlásil, že se jednalo o planý poplach, v budově byly prováděny stavební 

práce a čidla signalizace zachytila prach. Zasahovali profesionální hasiči z centrální 

stanice Písek. 

  

   

Územní odbor Prachatice 

Sobota 11. prosince  Bez událostí 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Sobota 11. prosince 

9:30 Požár – Pomocí vysokotlakého proudu uhasili profesionálové z centrální stanice 

požár odpadu ve velkokapacitním kovovém kontejneru v ulici V Ráji ve 

Strakonicích. Při požáru nevznikla žádná škoda. 

 

                   

Územní odbor Tábor 

Sobota 11. prosince 

7:25 Požár – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Tábor a jednotka SDH 

obce Chotoviny vyjely do obce Sedlečko u Chotovin, kde dobrovolná jednotka 

provedla dohašení ohnisek po požáru z předchozího dne. Při požáru nevznikla žádná 

škoda a uchráněné hodnoty jsou také nulové. 

13:38 Požár – Na Třídě Václava Vaniše č. p. 627 v Mladé Vožici vyjeli profesionálové 

z centrální stanice Tábor k likvidaci požáru sazí v komíně. Jednotka byla během 

cesty k zásahu odvolána z důvodu uhašení majitelem. 

23:49 Požár – Osádky dvou cisteren z centrální stanice Tábor vyjely do boce Hnojná 

Lhotka, kde byl ohlášen požár stohu. Jednalo se o navezený stoh staré trávy na ploše 

cca 600 m
2
. Požárem byla zasažena plocha cca 50 m

2
. Hasiči začali s hasebními 

pracemi, k likvidaci požáru byl použit vysokotlaký proud. Mezitím se na místo 

zásahu dostavila také dobrovolná jednotka obce Tábor s jednou cisternou, která 

zajišťovala doplnění vody. Požár hasiči v 0:20 hodin lokalizovali a poté byla 

požárem zasažená část stohu rozebírána nakladačem, kterého zajistil majitel stohu. 

Úplné dohašení všech ohnisek bylo nahlášeno v 3:50 hodin. Při požáru nevznikla 

žádná škoda.  

 

 


