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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 4. prosince 

12:53 Technický zásah – Na Rudolfovské třídě č. p. 2010 v Českých Budějovicích evidují 

místní profesionálové nouzové otevření dveří bytu. 

13:33 Technický zásah – Operační středisko HZS vyslalo profesionály ze stanice Suché 

Vrbné do obce Srubec do Hodějovické ulice č. p. 76, kde došlo k údajnému požáru 

kotle. Průzkum místa události ukázal, že šlo o pouze o přetopení a úniku páry 

z kotle. Majitelé před příjezdem hasičů z kotle vybrali žhavé uhlíky a tím kotel 

ochladili. Hasiči na místě počkali až do úplného ochlazení a po 14. hodině se vrátili 

na základnu.  

14:51 Únik nebezpečných látek – V Českých Budějovicích v přístavu likvidovali 

profesionálové z centrální stanice z hladiny řeky Vltavy motorový olej. Hasiči 

skvrnu ohraničili nornými stěnami a zasaženou vodní plochu posypali sorbentem. 

Úklid si zítra zajistí správce. Nedošlo k žádným škodám.  

17:18 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu si připsali profesionálové 

z centrální stanice v Dukelské ulici č. p. 1818/55 v Českých Budějovicích. 

21:58 Technický zásah – Poražené dopravní značky posbírali ze silnice u obce Plástovice 

profesionální hasiči z centrální stanice České Budějovice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 4. prosince 

8:49 Technický zásah - Policie ČR si před devátou hodinou dopolední přes Krajské 

operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje vyžádala pomoc hasičů při 

hledání ztracených osob u vodní nádrže Lipno. Operační důstojníci HZS 

Jihočeského kraje k zásahu vyslali profesionální jednotku ze stanice Frymburk a 

jednotku SDH obce Černá v Pošumaví. Dle informací z místa zásahu se jednalo o tři 

německy hovořící muže ve věku nad 20 let, kteří se v sobotu odpoledne vydali 

rybařit. Své auto nechali na břehu u obce Bližší Lhota a nasedli na člun. Loď se však 

na větrem rozbouřené hladině Lipna převrhla. Na pátrací akci hasiči spolupracovali 

s příslušníky Policie ČR, záchranáři z Vodní záchranné služby z Vltavice, 

Zdravotnickou záchrannou službou a pracovníky Povodí Vltavy. Záchranáři na 

člunech projížděli systematicky vodní hladinu, několikrát monitorovali břehy pěšky i 

v autech a několikrát prozkoumali ostrov „Tajvan“. Krátce před půl desátou nahlásil 

velitel zásahu, že mají jednoho z hledaných mužů, jemuž se podařilo doplavat na 

ostrov „Tajvan“, kde strávil v bezvědomí celou noc. Okamžitě ho na člunu převezli 

na břeh a byl ihned transportován do nemocnice v Českém Krumlově. Za dalších 

dvacet minut byla nalezena loď, bohužel bez zbývajících dvou pasažérů. Na místo 

byla povolána potápěčská skupina HZS Jihočeského kraje, barokomora z učiliště 

požární ochrany v Borovanech a jednotka SDH obce Horní Planá. V 10:52 hodin 

byly ukončeny záchranné práce a událost si pod své velení převzala Policie ČR. Ta 

bude koordinovat veškerou další činnost všech záchranářských jednotek, které 

mezitím stále prozkoumávali vodní hladinu a okolí břehů nejen v místě 

předpokládaného převržení lodě, ale v pásmu od Černé v Pošumaví až po Horní 

Planou. K zásahu byl také povolán vrtulník s termovizí a kynologická skupina 



Policie ČR. Okolo 16. hodiny zásah ukončila potápěčská skupina HZS JčK, byla 

odvezena barokomora z Borovan, odjeli profesionálové z Frymburka a jednotka 

SDH obce Černá v Pošumaví. I přes veškerou snahu všech záchranářů nemáme 

doposud o zbylých dvou mladících žádné informace. Pátrání bude pokračovat v 

pondělí 4. prosince. 

22:47 Technický zásah – Jednotka SDH obce Přední Výtoň odklidila u Frýdavy 

z vozovky spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 4. prosince 

8:39 Technický zásah – V domě s pečovatelskou službou v Lužnické ulici v Suchdol nad 

Lužnicí vysvobodila místní dobrovolná jednotka osoby, jež zůstaly v zaseknutém 

výtahu.  

17:25 Technický zásah – V Deštěnské ulici č. p. 10 v obci Radouňka řešili profesionálové 

z centrální stanice Jindřichův Hradec nouzové otevření dveří. 

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 4. prosince 

11:25 Technický zásah – Na žádost Policie ČR pomohla jednotka SDH obce Písek 

v Semicích s uzavřením komunikace. V 12:13 byla silnice znovu zprůjezdnění.  

16:50 Planý poplach – K údajnému požáru vyjela k obci Myšenec profesionální jednotka 

z centrální stanice Písek a jednotka SDH obce Protivín. Jednalo se o planý poplach, 

jednotky žádný požár v uvedené oblasti nenašly. 

20:02 Požár – Dobrovolní i profesionální hasiči z Písku byli vysláni ve svém městě do 

ulice Otakara Jeremiáše č. p. 2405 k ohlášenému požáru sazí v komíně. Hasiči 

provedli uhašení a krátce před 21. hodinou zásah ukončili. Vzniklá škoda je nulová. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 4. prosince 

7:58 Požár – Na základě ohlášení Městské policie Vimperk vyjela místní profesionální 

jednotka do Pasovské ulice ve Vimperku, kde uhasila požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Požárem nevznikla žádná škoda. 

11:24 Technický zásah – Doutnající ohnisko po pálení na ploše cca 2 x 2 mety dohasila 

v Prachaticích místní profesionální jednotka.  

13:15 Technický zásah – Přibližně hodinu odklízeli profesionálové z centrální stanice 

Prachatice u obce Ktiš – části obce Tisovka z vozovky popadané větve.  



14:37 Požár – Požár sazí v komíně v budově pošty v obci Zbytiny likvidovala 

profesionální jednotka z centrální stanice Prachatice společně s jednotkou SDH obce 

Zbytiny. Požárem nevznikla žádná škoda.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 4. prosince 

5:07 Požár – Profesionální jednotka ze stanice Vodňany společně s jednotkou SDH obce 

Netolice zlikvidovaly během několika minut požár osobního automobilu značky 

Škoda Favorit, který hořel u zámku Kratochvíle v k. ú. obce Malovičky. Vůz shořel 

kompletně, škoda byla vyčíslena na Kč 15 000,--.  

11:08 Technický zásah – Jednotka SDH obce Volenice zajistila ve své obci na žádost 

starosty vyčištění komunikace.  

18:06 Dopravní nehoda – Úklid vozovky zajistila u Vodňan místní profesionální 

jednotka.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 4. prosince 

3:33 Dopravní nehoda – V Sezimově Ústí v ulici Dr. E. Beneše zasahovala profesionální 

jednotka z centrální stanice Tábor u dopravní nehody osobního automobilu značky 

Alfa Romeo, jehož řidič narazil do stromu. Řidič se dostal z havarovaného vozu 

sám, řidič zůstal zaklíněn. Vyprostili ho zasahující hasiči pomocí speciálního 

hydraulického zařízení a pomohli s jeho transportem do sanitky ZZS. Jednotka HZS 

zároveň zajistila havarovaný vůz proti požáru a proti úniku provozních látek. 

Nehodu řešila Policie ČR. 

9:17 Technický zásah – V Kvapilově ulici č. p. 2120/8 v Táboře evidují místní 

profesionálové nouzové otevření dveří bytu, ve kterém zůstal zabouchnutý spotřebič.  

14:32 Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak vyjela na silnici I/33 k obci Dolní 

Hrachovice, kde byla ohlášena nehoda osobního automobilu s nutností vyproštění 

zraněných osob. Když hasiči přijeli na místo, zjistili, že jde o havarovaný vůz Škoda 

Felicia Pick-up, který je mimo komunikaci na střeše a jehož osádka je mimo auto 

v péči ZZS. Hasiči zajistili místo nehody a u vozu provedli protipožární opatření. 

Zásah byl ukončen v 15:11 hodin. 

15:43 Technický zásah – V Náchodské ulici č. p. 2680 v Táboře pomohli místní 

profesionálové s transportem pacientky do sanitky ZZS.  

 


