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Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 13. prosince  

9:21 Technický zásah – Vodu ze sklepa domu č. p. 32 odčerpávali v obci Vesce 

profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou.  

10:22 Technický zásah – Na parkovišti u nemocnice v Českých Budějovicích v ulici L. B. 

Schneidera otevřeli hasiči z centrální stanice dveře osobního automobilu Škoda 

Felicia.  

13:06 Technický zásah – Zdravotnická záchranná sluţba si vyţádala jednotku hasičů 

z centrální stanice na sídliště Vltava do Krčínovy ulice č. p. 1105/20 v Českých 

Budějovicích, aby zde vnikla do bytu, kde měla být zraněná osoba. Jednotka byla 

cestou k zásahu odvolána zpět na zásahu, zraněná osoba otevřela sama.  

21:14 Dopravní nehoda – Na ţádost Policie ČR vyjela profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné do ulice Pekárenská v Českých Budějovicích, kde u vjezdu do garáţí 

obchodního centra Igy provedla úklid vozovky po dopravní nehodě.  

22:45 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu eviduje na sídlišti Máj v ulici V. 

Volfa č. p. 1302/17 v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální 

stanice.  

23:37 Technický zásah – V Ţelezničářské ulici č. p. 1591/7 v Českých Budějovicích 

pomohla tatáţ jednotka Zdravotnické záchranné sluţbě se snesením pacienta do 

sanitky.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 13. prosince  

7:45 Technický zásah – Uzavřený nastartovaný automobil značky Chevrolet, ve kterém 

majitelka zabouchnula klíče, otevřeli v Českém Krumlově v Kaplické ulici 

profesionální hasiči z místní poţární stanice.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 13. prosince  

14:02 Požár -. K původně ohlášenému poţáru kotle v rodinném domu č. p. 60 vyjela do 

obce Lásenice profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec. Zároveň 

operační středisko svolalo jednotky SDH obcí Stráţ nad Neţárkou a Lásenice. 

Zasahující hasiči průzkumem místa události zjistili, ţe se jedná o poţár dřeva u kotle 

malého rozsahu, který nezpůsobil ţádnou škodu. Dobrovolné jednotky byly poslány 

zpět na základnu krátce po půl třetí, profesionálové místo zásahu opustili pět minut 

po 15. hodině. Hodnota uchráněného majetku je Kč 2 000 000,--. Hasiči u zásahu 

spolupracovali s Policií ČR. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost. 
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14:25 Dopravní nehoda – Následky nehody dvou osobních automobilů značek Renault 

Clio a Rover RF, které se střetly za obcí Dačice ve směru na Jindřichův Hradec, 

odstranila profesionální jednotka ze stanice Dačice. Havarované vozy stály v jednom 

z jízdních pruhů a unikaly z nich chladící kapaliny. Hasiči obě auta zabezpečili proti 

poţáru a provedli vyčištění komunikace. U nehody byla přítomna Policie ČR.  

 

     

Územní odbor Písek 

Pondělí 13. prosince  

14:43 Technický zásah – K nehodě, při které u obce Olešná havarovalo osobní auto a 

nemohla se z něj dle hlášení oznamovatele dostat ven nezraněná řidička, byla 

vyslána profesionální jednotka ze stanice Milevsko. Kdyţ hasiči přijeli na místo, 

byla řidička jiţ z vozu venku. Zasahující hasiči provedli zajištění vozu proti poţáru a 

úniku provozních látek a jeho otočení zpět na kola.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 13. prosince  

9:23 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Volary zasahovala ve své obci u dopravní 

nehody osobního automobilu. Vůz skončil uprostřed vozovky převrácený na bok, 

nikdo nebyl zraněn, z auta neunikaly ţádné provozní látky. Po kontrole, zda nehrozí 

nějaké bezprostřední nebezpečí, se jednotka po 10. hodině vrátila na základnu. 

10:24 Dopravní nehoda -. Na silnici č. 145 na křiţovatce u obce Hracholusky se střetly 

osobní automobily továrních značek Renault Megane a Opel Astra. Kdyţ na místo 

přijela jednotka profesionálů z centrální stanice Prachatice, odváţela ZZS jednu 

zraněnou osobu do nemocnice. Po zadokumentování nehody Policií ČR provedla 

zasahující jednotka likvidační práce – provedla úklid komunikace od uniklých 

provozních látek a zametení vozovky.  

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 13. prosince  

15:24 Požár – V obci Čekanice byl ohlášen poţár osobního automobilu. K zásahu vyslalo 

operační středisko HZS profesionální jednotku ze stanice Blatná. Ta po příjezdu na 

místo zjistila, ţe se jedná o osobní automobil tovární značky Renault 19, který je po 

nárazu do stromu zcela zasaţen poţárem. Jednotka pomocí vysokotlakého proudu 

provedla lokalizaci poţáru, a to v 15:36 hodin. Úplná likvidace poţáru nastala 

v 16:19 hodin. Poţár způsobil škodu za Kč 20 000,--, hodnota uchráněného majetku 

je nulová. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada na voze. Odklizení vraku 

automobilu si zajistil majitel sám.  
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Územní odbor Tábor 

Pondělí 13. prosince  

7:38 Technický zásah – Profesionální hasiči z jednotky HZSP SŢDC zajistili 

s automobilovým jeřábem překládku břemen v ţelezniční stanici ve Veselí nad 

Luţnicí. 

14:48 Technický zásah – Profesionální hasiči z jednotky HZSP SŢDC zasahovali včetně 

automobilového jeřábu v obci Chýnov, kde provedli u ţelezničního přejezdu 

nakolejení vykolejeného vlaku.  

 


