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Územní odbor  České Budějovice 

Středa 15. prosince 

8:50 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice České 

Budějovice spolupracovala s jednotkou ze stanice Soběslav u obce Bošilec, kde na 

hlavní silnici č. 3 odstraňovali následky několika nehod. Jednalo se o nehody 

osobního automobilu, dodávky a kamiónu. Všechny nehody byly bez zranění a bez 

úniku provozních látek. 

10:05 Technický zásah – Na sídlišti Vltava v Krčínově ulici č. p. 1089/4 v Českých 

Budějovicích zaznamenala místní profesionální jednotka nouzové otevření dveří 

bytu. 

11:12 Technický zásah – Stejná jednotka zasahovala v ulici F. A. Gerstnera v Českých 

Budějovicích, kde odstranila ze střechy Budvar Arény sněhové převisy.  

11:44 Technický zásah – Před Galerií Dvořák v Českých Budějovicích na nám. Přemysla 

Otakara II. provedli hasiči z centrální stanice otevření osobního automobilu.  

16:34 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny vytáhli u obce 

Mezilesí sanitní vůz zapadlý do sněhové závěje.  

16:51 Záchrana osoby – Do ulice M. Chlajna č. p. 1290/17 v Českých Budějovicích 

vyjela profesionální jednotka z centrální stanice, aby zde pomohla Zdravotnické 

záchranné sluţbě s vyproštěním osoby z výtahu. Jednotka nakonec nezasahovala, 

ZZS vše zvládla sama.  

19:46 Technický zásah – Na sídlišti Máj v Českých Budějovicích zasahovala tatáţ 

jednotka ještě jednou, a to u nouzového otevření dveří bytu v ulici J. Bendy č. p. 

1388/34. 

23:25 Technický zásah – Automobilový jeřáb z centrální stanice České Budějovice 

pomohl u obce Jaronice s vytaţením zapadlého nákladního vozu SÚS.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 15. prosince 

14:26 Dopravní nehoda – Následky střetu osobních automobilů VW Polo a Škoda Fabia, 

které se srazily u obce Kosov, odstranila profesionální jednotka z centrální stanice 

Český Krumlov. Hasiči u vozů odpojili akumulátory a pomohli s naloţením zraněné 

řidičky do sanitky ZZS. V 15:15 hodin se hasiči vrátili zpět na základnu. U nehody 

byla přítomna Policie ČR. 

16:09 Technický zásah – Vytaţení osobního automobilu z příkopu u obce Bujanov 

provedla osádka rychlého zásahového automobilu ze stanice Kaplice.  

17:26 Požár – Poţár sazí v komíně likvidovali v Loučovicích č. p. 158 profesionální hasiči 

ze stanice Frymburk společně s jednotkou SDH obce Vyšší Brod. Událost byla 

původně ohlášena jako poţár bytu, nakonec hořelo jen v komíně. Vzniklá škoda je 

nulová. 
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Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 15. prosince 

10:28 Dopravní nehoda – K obci Lomnice nad Luţnicí vyjela k dopravní nehoda 

osobního automobilu profesionální jednotka ze stanice Třeboň. Hasiči na místě 

zjistili ţe se jedná o dodávku, která zůstala převrácená na pravý bok a částečně 

zasahovala do vozovky. Ve dodávce cestovaly dvě osoby, obě byly na místě 

vyšetřeny lékařem ZZS – bez zranění. Hasiči havarovaný vůz zabezpečili proti 

poţáru, otočili jej zpět na kola a odtáhli mimo vozovku. 

12:58 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR zasahovali profesionálové ze stanice 

Dačice na silnici vedoucí z Dačic do Jemnice. Havaroval zde dodávkový automobil 

Mercedes Sprinter, který sjel do příkopu. Řidič neutrpěl ţádné zranění, hasiči 

dodávku vytáhli pomocí ocelového lana zpět na komunikaci.  

14:14 Planý poplach – K údajnému poţáru bývalé dráţní budovy v obci Dolní Skrýchov 

vyjely profesionální jednotka ze stanice Jindřichův Hradec a jednotka HZSP SŢDC. 

Na místě po provedeném průzkumu bylo zjištěno, ţe se jedná o planý poplach. 

21:42 Požár –  Škoda ve výši Kč 10 000,-- byla vyčíslena po poţáru v kuchyni rodinného 

domu č. p. 139 v obci Lodhéřov. Poţár vzniknul po technické závadě na olejových 

kamnech a uhasil ho duchapřítomně majitel. Vyslaní hasiči z centrální stanice 

Jindřichův Hradec a z jednotek SDH obcí Lodhéřov a Deštná nezasahovali. 

Uchráněný majetek má hodnotu Kč 600 000,--. 

22:39 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla ZZS jednotka SDH obce 

Suchdol nad Luţnicí, a to v Ţiţkově ulici č. p. 640 v Suchdole nad Luţnicí. 

 

     

Územní odbor Písek 

Středa 15. prosince  

8:01 Dopravní nehoda – U obce Čimelice na silnici I. třídy č. 4 se střetl osobní vůz 

s nákladním. Operační středisko HZS na místo vyslalo osádku rychlého zásahového 

automobilu a osádku cisterny z centrální stanice Písek. Hasiči na místě zjistili, ţe při 

nehodě utrpěla zranění jedna osoba, kterou ZZS odvezla k ošetření do nemocnice. 

Rychlý zásahový automobil se vrátil zpět na základnu, ostatní hasiči havarované 

vozy zajistili proti poţáru a úniku provozních látek a spolupracovali s pracovníky 

odtahové sluţby. Na místě je přítomna Policie ČR. 

8:44 Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda se stala na silnici I. třídy č. 20 u obce 

Milenovice, kde havaroval nákladní automobil. Vůz leţí na boku a z jeho proraţené 

nádrţe uniklo cca 1 000 litrů nafty do půdy. Událost operační středisko HZS ohlásilo 

na odbor ŢP Městského úřadu Písek. K zásahu vyjeli profesionálové ze stanic 

Milevsko a Vodňany. 

9:56 Dopravní nehoda – Další dopravní nehoda se stala na silnici I. třídy č. 4 u obce 

Drhovle. Jednalo se o nehodu dodávkového automobilu, při které nebyl nikdo 
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zraněn. Hasiči z centrální stanice Písek vůz zabezpečili proti poţáru a úniku 

provozních látek. Na místě jednotka spolupracovala s Policií ČR a ZZS.  

11:00 Dopravní nehoda – Následky další nehody bez zranění odstranila ve Strakonické 

ulici v Písku jednotka místních profesionálních hasičů. Jednotka u havarovaného 

osobního automobilu, jeţ sjel ze stráně odpojila akumulátor.  

13:46 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice Strakonice 

zasahovala u dopravní nehody, která se po bliţším upřesnění stala na píseckém 

okrese u obce Brloh. Havaroval zde Ford Tranzit, řidič vyváznul bez zranění. 

Z havarovaného vozu unikly provozní kapaliny, které zasahující hasiči z vozovky 

vyčistili. Jako posilová jednotka na místo přijel automobilový jeřáb, který dodávku 

vytáhnul zpět na komunikaci. 

21:46 Dopravní nehoda – Další nehoda se stala na silnici č. 4 u obce Myšenec. Havaroval 

zde osobní automobil, jedna osoba byla zraněna. Hasiči z centrální stanice Písek 

provedli protipoţární opatření a zajistili úklid místa nehody. Na místě byla přítomna 

ZZS a Policie ČR.  

22:23 Dopravní nehoda – Na silnici I. třídy č. 4 ve směru z Písku na Prahu havaroval 

kamión, ze kterého uniklo cca 200 litrů pohonných hmot. Uniklou naftu z vozovky 

vyčistila profesionální jednotka z centrální stanice Písek, hasiči na místě 

spolupracovali s Policií ČR.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Středa 15. prosince  

3:08 Požár – V Petrově Dvoře u Netolic zasahovali od třetí hodiny ranní profesionální 

hasiči z centrální stanice Prachatice a dobrovolní hasiči z jednotek SDH obcí 

Netolice a Petrův Dvůr. Zasahující hasiči likvidovali poţár v bytovém domě se 

čtyřmi obytnými jednotkami. Poţár vzniknul ve skladě umístěném vedle kotelny 

domu. Jednotkám se podařilo zabránit rozšíření poţáru do dalších prostor 

technického podlaţí domu, zasaţená místnost však shořela kompletně včetně 

sekačky, babety a dalšího materiálu. Během lokalizace poţáru, která nastala v 3:37 

hodin, hasiči z domu evakuovali 10 osob. Nikdo však nebyl zraněn. Úplná likvidace 

poţáru byla ohlášena v 5:12 hodin. Vzniklá škoda na majetku činí Kč 200 000,--, 

hodnota uchráněného majetku je Kč 5 500 000,--. Příčina vzniku poţáru je 

předmětem šetření.  

11:43 Dopravní nehoda – Při nehodě, která se stala u obce Ţárovná, se střetly automobily 

značek Škoda Octavia a Renault Trafic. Zdravotnická záchranná sluţba Vimperk 

z místa nehody odvezla celkem tři zraněné osoby, z nichţ museli hasiči ze stanice 

Vimperk jednu z havarovaného vozu vyprošťovat pomocí speciálního 

vyprošťovacího zařízení. Hasiči dále oba vozy zabezpečili proti poţáru a pomocí 

vapexu odstranili uniklé provozní látky. U nehody zasahovala také Policie ČR. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 
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Středa 15. prosince  Bez událostí  

 

                   

Územní odbor Tábor 

Středa 15. prosince  

8:48 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Soběslav 

spolupracovala s jednotkou z centrální stanice České Budjěovice u obce Bošilec, kde 

na hlavní silnici č. 3 odstraňovali následky několika nehod. Jednalo se o nehody 

osobního automobilu, dodávky a kamiónu. Všechny nehody byly bez zranění a bez 

úniku provozních látek. 

13:28 Technický zásah – V Ţiţkově ulici v Soběslavi otevřeli místní profesionálové dveře 

bytu v domě č. p. 245/18. Na místě byla přítomna Policie ČR.  

 


