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 Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 20. prosince 

5:24 Technický zásah – V Litvínovicích části obce Mokré odklidili profesionálové 

z centrální stanice z vozovky strom, který spadnul přes oba jízdní pruhy silnice. 

10:06 Technický zásah – Osádka automobilové plošiny ze stanice Trhové Sviny 

odstranila na ţádost Městské policie Trhové Sviny z budovy Městského úřadu 

Trhové Sviny na Ţiţkově náměstí led.  

10:49 Technický zásah – Nouzové otevření dveří kabinetu ve škole si připsali v Kněţské 

ulici č. p. 348/35 v Českých Budějovicích místní profesionálové. 

15:45 Technický zásah – Stejný zásah pak provedla tatáţ jednotka na Zavadilce č. p. 2509 

v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 20. prosince 

14:28 Technický zásah – Pro ZZS pomohli profesionální hasiči z centrální stanice se 

snesením pacienta do sanitky. Zásah byl proveden v Českém Krumlově Horní Bráně 

v ulici U Poráků č. p. 512. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 20. prosince  Bez událostí 

 

     

Územní odbor Písek 

Pondělí 20. prosince 

15:36 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla dopravní nehoda tří osobních 

automobilů značek VW Polo, Škoda Suberb a Mazda 6, které se střetly za obcí Písek 

na silnici č. 20. K zásahu vyjela profesionální jednotka z centrální stanice Písek, jeţ 

na místě zjistila, ţe je třeba pouze odpojit akumulátor u jednoho z vozů. Po kontrole, 

ţe z vozu neunikají ţádné provozní látky, a po dohodě s Policií ČR se jednotka 

vrátila zpět na základnu. 

 

   

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 20. prosince 
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11:03 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR odklidili hasiči z centrální stanice 

z vozovky spadlý strom, a to v Prachaticích v ulici Ke Střelnici. 

16:23 Požár – Technická závada byla příčinou vzniku poţáru osobního automobilu tovární 

značky Mazda 326, ke kterému došlo u obci Zbytiny. Poţár propuknul ve spodní 

části vozu, majitel se jej pokoušel uhasit sněhem. Bohuţel bezvýsledně. V době 

příjezdu hasičů z centrální stanice Prachatice a jednotky SDH obce Volary byla větší 

část vozu v plamenech. Jednotky na likvidaci poţáru nasadili vysokotlaký proud, 

v 16:45 hodin byl poţár lokalizován. Úplná likvidace nastala o hodinu později. 

Vzniklá škoda činí Kč 350 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 10 000,--.  

20:07 Technický zásah – Další spadlý strom odklízeli na silnici č. 4 u obce Horní Vltavice 

dobrovolní hasiči z jednotky SDH obce Horní Vltavice.  

20:41 Dopravní nehoda – Vytaţení osobního automobilu, jeţ sjelo do příkopu, a uvolnění 

komunikace zajistila u své obce jednotka SDH obce Malovice.  

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 20. prosince 

3:29 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří bytu vyjela do Nádraţní ulice č. p. 

401 ve Strakonicích profesionální jednotka z centrální stanice. Hasiči nezasahovali, 

majitelka nakonec otevřela sama.  

9:45 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu firmy ČZ, 

a. s. ve Strakonicích. Jednotka HZSP ČZ, a. s. Strakonice provedla průzkum 

uvedeného místa, ale nenalezla ţádné známky hoření.  

12:00 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice vyjela za 

obec Nišovice ve směru na Předslavice, kde se svým vozem Renault Thalia sjela 

majitelka do řeky Volyňky. Vůz zůstal opřený kolmo o jez a v okamţiku příjezdu 

hasičů se na místě nenacházela ani řidička. Jednotka HZS nejprve auto zabezpečila 

proti pohybu tím, ţe jej pomocí kurtů ukotvila k cisterně HZS. Velitel zásahu si 

mezitím vyţádal jako posilovou jednotku automobilový jeřáb z centrální stanice 

Strakonice. Po jeho příjezdu hasiči havarovaný vůz připevnili na naviják a jeřábem 

vytáhli zpět na komunikaci. Z vozu neunikly ţádné provozní látky. U nehody byla 

přítomna Policie ČR. 

13:53 Technický zásah – V obci Sousedovice odstranila jednotka z centrální stanice 

Strakonice sněhové převisy ze střechy Domu klidného stáří Sv. Anny.  

16:53 Dopravní nehoda – Vyproštění osobního automobilu, které u obce Chrášťovice 

sjelo do příkopu, zajistila jednotka SDH obce Chrášťovice.  

                  

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 20. prosince 
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16:55 Dopravní nehoda – U obce Sudoměřice u Bechyně zasahovali místní dobrovolní 

hasiči, kteří provedli vyproštění havarovaného osobního automobilu, které sjelo ze 

zledovatělé vozovky o příkopu.  

 

 


