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 Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 27. prosince  

5:16 Požár – Přibližně za půl hodiny se podařilo dobrovolné jednotce obce Kostelec a 

profesionální jednotce ze stanice Týn nad Vltavou zlikvidovat požár sazí v komíně 

domu č. p. 35 v Kostelci. Výše škody a uchráněných hodnot zatím není známa.  

9:53 Dopravní nehoda – U obce Byňov – Jakule havaroval osobní automobil značky 

Ford Mondeo. V havarovaném voze zůstala zaklíněna jedna osoba, kterou museli 

profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny ve spolupráci s lékařem ZZS vyprostit 

pomocí vyprošťovacího zařízení. Hasiči odstranili sloupek a dveře vozu, zraněnou 

osobu vytáhli ven a pomohli s jejím transportem do vrtulníku LZS. Druhá zraněná 

osoba byla převezena do nemocnice sanitkou. Zasahující jednotka zároveň vůz 

zabezpečila proti požáru odpojením akumulátoru a místo nehody předala Policii ČR.  

10:25 Technický zásah -. Profesionálové z centrální stanice eviduji v Klavíkově ulici č. p. 

1842/2 v Českých Budějovicích nouzové otevření dveří bytu.  

21:06 Únik nebezpečných látek – Úklid vozovky od provozních náplní zajistila 

v Mánesově ulici v Českých Budějovicích profesionální hasiči ze stanice Suché 

Vrbné. Jednalo se o cca tři litry nafty uniklé z osobního automobilu značky Alfa 

Romeo.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 27. prosince  Bez událostí  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 27. prosince  

2:58 Požár – Do ulice Na Výsluní do domu č. p. 845 v Jindřichově Hradci byla vyslána 

jednotka profesionálů z místní centrální stanice k ohlášenému požáru v kotelně. Po 

příjezdu hasičů na místo byl požár již uhašen majitelem domu. Hasiči provedli 

uzavření přívodu plynu a pro manželku majitele přivolali ZZS, neboť si stěžovala na 

nevolnost po nadýchání zplodin hoření. Vyšetřovatel HZS společně s příslušníky 

Policie ČR stanovil jako příčinu vzniku požáru nedbalost majitele, který do 

bezprostřední blízkosti kotle uložil hořlavý materiál. Vzniklá škoda činí Kč 50 000,-

-, hodnota uchráněného majetku je Kč 2 000 000,--. 

10:47 Technický zásah – V Sládkově ulici v domě č. p. 438 v Jindřichově Hradci 

pomohla jednotka profesionálů z centrální stanice z vynesením nepohyblivého 

pacienta ze sanitky ZZS do bytu ve 4. nadzemním podlaží.  

15:19 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná služba ohlásila na operační středisko 

HZS dopravní nehodu u obce Stráž nad Nežárkou. K zásahu vyjela profesionální 

jednotka ze stanice Třeboň, která pomohla s odstraněním následků nehody – 

naložením havarovaného auta na vůz odtahové služby.  
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Územní odbor Písek 

Pondělí 27. prosince  

18:10 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu zaznamenali na žádost Městské 

policie profesionálové ze stanice Milevsko, a to v ulici J. A. Komenského č. p. 1133 

v Milevsku. 

 

   

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 27. prosince  

0:52 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka z centrální stanice Prachatice a jednotka 

SDH obce Volary vyjely na silnici mezi obce Volary a Horní Planá, kde před obcí 

Slunečná havarovala řidička osobního automobilu. Nehoda byla ohlášena s nutností 

vyproštění, žena zůstala ve voze zaklíněna. Když k nehodě přijeli hasiči, byla řidička 

již mimo havarovaný vůz, vyproštění provedli příslušníci Policie ČR. Hasiči vůz 

zabezpečili proti požáru a otočili jej zpět na kola. Jelikož vůz nepřekážel v provozu, 

neunikaly z něj žádné provozní kapaliny a odtah si zajistil sám majitel, vrátily se 

jednotky HZS zpět na své základny.  

 

                              

Územní odbor Strakonice 

  Pondělí 27. prosince  

18:55 Dopravní nehoda – Za Blatnou ve směru na Bělčice zasahovali profesionální hasiči 

ze stanice Blatná u dopravní nehody osobního automobilu. Jednotka převrátila auto 

zpět na kola. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, z havarovaného vozu neunikly žádné 

provozní látky.  

             

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 27. prosince  

19:42 Únik nebezpečných látek – U supermarketu Norma v Plané nad Lužnicí vyčistili 

hasiči z centrální stanice Tábor vozovku od malého množství benzínu uniklého 

z osobního automobilu Škoda Felicia. 

 

 


