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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 2. prosince 

6:29 Dopravní nehoda – Následky dopravní nehody tří osobních automobilů 

odstraňovala u obce Bukovec profesionální jednotka z centrální stanice České 

Budějovice. Osádky rychlého zásahového automobilu a cisterny museli pomocí 

hydraulického zařízení z jednoho z vozů vyprostit zraněnou osobu. Další zranění 

opustili havarované vozy bez pomoci hasičů. Okamţitě byli všichni ošetřeni ZZS. 

Po ukončení záchranných prací hasiči provedli zabezpečení všech vozů proti poţáru 

a po vyšetření nehody Policií ČR místo nehody uklidili. 

14:38 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila na ţádost Policie 

ČR v Opatovické ulici v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné.  

15:49 Požár – Jednotka SDH obce Rudolfov vyjela na monitoring poţářiště po poţáru 

lesní hrabanky u obce Jivno. Poţářiště o rozměru cca 10 x 10 metrů se však 

nacházelo v těţce přístupném terénu, kam se vůz rudolfovských hasičů nedostal. Ti 

proto poţár hasili pomocí jednoduchých prostředků a na místo povolali speciální vůz 

do terénu z centrální stanice České Budějovice. Poţářiště bylo zcela prolito vodou. 

Obě jednotky zásah ukončily krátce po 19. hodině.  

19:54 Technický zásah – K ohlášenému kouři, jeţ se linul po chodbě panelového domu č. 

p. 1321/7 v ulici V. Volfa v Českých Budějovicích, vyjela profesionální jednotka 

z centrální stanice. Průzkum ukázal, ţe se jedná o kouř z elektrických jističů po 

průsaku vody. Hasiči provedli uzavření vody v domě.  

21:13 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě si připsala také 

profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou, a to ve svém městě na Malé 

Straně.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 2. prosince 

6:25 Požár – Škoda ve výši Kč 5 000,-- byla vyčíslena po poţáru osobního automobilu, 

který by zaparkovaný před rodinným domem v obci Malonty. Jednalo se o vůz 

tovární značky Fiat Uno, jeţ hořel po závadě v motorovém prostoru. K poţáru vyjela 

se dvěma vozy profesionální jednotka ze stanice Kaplice. Jiţ během jízdy hasičů 

k zásahu se podařilo majiteli vůz uhasit provizorními hasebními prostředky. Cisterna 

byla vrácena na základnu, rychlý zásahový automobil pokračoval k zásahu. Zde pak 

hasiči provedli kontrolu řádného uhašení.  

10:58 Technický zásah – V Českém Krumlově v ulici Za Nádraţím č. p. 203 provedli 

místní profesionálové nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 2. prosince  Bez událostí  



 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 2. prosince 

19:28 Technický zásah – Jednotka profesionálů ze stanice Milevsko a jednotka SDH obce 

Milevsko vyjely k ohlášenému poţáru lesa u obce Milevsko. Na místě hasiči zjistili, 

ţe se jedná o nedohašená ohniska po neohlášeném pálení klestu. Po dohašení se obě 

jednotky vrátily na základnu.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 2. prosince 

14:04 Požár – Ţádná škoda nevznikla při poţáru dřeva na osadě Benešova Hora u obce 

Vacov. Operační středisko na místo vyslalo cisternu profesionálů ze stanice 

Vimperk a jednotky SDH obcí Stachy a Vacov. Jednalo o několik polen dřeva na 

hranici. Poţár se nerozšířil na ţádné další porosty či objekty. Po likvidaci poţáru 

krátce před 15. hodinou všechny zasahující jednotky poţářiště opustily.  

14:42 Požár – Ještě před příjezdem hasičů z centrální stanice byl uhašen poţár odpadu 

v plechovém kontejneru, ke kterému došlo ve Zvolenské ulici v Prachaticích. 

16:09 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Vimperk poté vyjeli ve svém městě do 

ulice Svornosti, kde pomohli záchranářům ZZS se snesením pacienta do sanitky.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 2. prosince 

12:58 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice Strakonice odstranili v obci 

Horní Poříčí z vozovky ulomenou větev.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 2. prosince 

8:25 Dopravní nehoda – U obce Nová Ves u Chýnova zajistila profesionální jednotka 

z centrální stanice Tábor umytí vozovky.  

12:41 Požár – Do tří minut od příjezdu na místo uhasili hasiči z centrální stanice poţár 

odpadu v plechovém kontejneru v ulici Kpt. Nálepky v Táboře. Poţárem nevznikla 

ţádná škoda.  

 


