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Územní odbor  České Budějovice 

Čtvrtek 16. prosince 

0:31 Technický zásah – Automobilový jeřáb z centrální stanice České Budějovice 

pomohl u obce Ohrazení s vytažením zapadlého nákladního vozu SÚS.  

7:45 Technický zásah – Výměnu čerpadel ve vrtech zajistila v obci Borovany 

profesionální jednotka HZSP SŽDC. 

9:01 Technický zásah – V Branišovské ulici v domě č. p. 945/46 provedla jednotka 

z centrální stanice otevření dveří bytu. 

10:33 Záchrana zvířete – Osádka ženijní avie zasahovala v Českých Budějovicích v ulici 

Dr. Stejskala, kde z člunu vytáhla z řeky mrtvou labuť. Zvíře bylo předáno 

příslušníkům Městské policie České Budějovice.  

17:26 Technický zásah – Dveře bytu v domě s pečovatelskou službou v Týně nad Vltavou 

na Zámeckém nádvoří otevřela místní profesionální jednotka.  

19:31 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří evidují hasiči z centrální stanice, a 

to v Loucké ulici č. p. 1580/10 v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 16. prosince 

7:59 Technický zásah – U obce Dolní Třebonín provedli profesionální hasiči z centrální 

stanice Český Krumlov vyčištění vozovky od uniklých provozních látek. Ty na 

silnici vytekly z vozu po technické závadě na palivovém systému auta.  

12:20 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřeli hasiči z jednotky SDH obce Vyšší 

Brod dveře bytu v Loučovicích č. p. 277. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 16. prosince  Bez událostí 

 

     

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 16. prosince 

0:32 Dopravní nehoda – Téměř hodinu trval zásah profesionální jednotky z centrální 

stanice Písek, která na žádost Policie ČR čistila vozovku od cca 200 litrů pohonných 

hmot, jež unikly z havarovaného nákladního automobilu. Nehoda se stala na silnici 

č. 4 ve směru z Písku na Prahu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.  

9:42 Únik nebezpečných látek – Stejná jednotka poté zasahovala u obce Milenovice, 

kde do potoka vtékajícího do řeky Blanice unikla nafta. Hasiči na hladinu instalovali 
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vzdouvací přepážku a naftu posypali sorbentem. Krátce po půl jedenácté jednotka 

místo zásahu opustila. 

13:24 Dopravní nehoda – Tragická dopravní nehoda se stala na silnici I. třídy č. 19 u obce 

Zbelítov. Střetli se zde osobní automobily továrních značek Renault 19 Chamade a 

Peugeot 307. V jednom z vozů zůstal zaklíněný řidič. Zasahující hasiči ze stanice 

Milevsko jej museli ve spolupráci ze záchranáři ZZS z vozu vyprostit pomocí 

speciálního vyprošťovacího zařízení. Dále asistovali lékaři ZZS při resuscitaci. 

Bohužel zranění řidiče byla neslučitelná se životem. Jednotka HZS oba vozy 

zabezpečila proti požáru a úniku provozních látek a zajistila úklid místa nehody. 

Provoz na komunikaci byl Policií ČR v místě nehody řízen kyvadlově.  

21:55 Požár – Profesionální jednotka ze stanice Vodňany vyjela do obce Chvaletice, kde 

v domě č. p. 25 byl ohlášen požár střechy a půdního prostoru. Hasiči na místě 

zjistili, že došlo k požáru boileru umístěného v podkroví bývalé zemědělské 

usedlosti a že požár již uhasil majitel pomocí ručního hasícího přístroje. Hasiči 

provedli pouze dohašení doutnajících trámů. Vzniklá škoda je Kč 50 000,-- a 

hodnota uchráněného majetku pak činí Kč 2 000 000,--. Příčina vzniku požáru je 

předmětem šetření.  

  

   

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 16. prosince  Bez událostí 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 16. prosince 

7:22 Technický zásah – Odstranění nepojízdného osobního automobilu z vozovky v obci 

Řepice zajistila profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice.  

12:32 Technický zásah – V ulici Na Bílé husi z domu č. p. 1029 v Blatné odklidili místní 

profesionální hasiči ze střechy sněhové převisy.  

 

                   

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 16. prosince 

14:38 Technický zásah – Jednotka SDH obce Bechyně vyjela ve své obci k čištění 

nečistot v kanalizaci. 

 


