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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 3. prosince 

0:44 Požár – Bez dalšího šetření byl uzavřen požár odpadu na Lidické třídě v Českých 

Budějovicích. Na místě zasahovali profesionálové z místní centrální stanice.  

3:41 Technický zásah – V ulici Josefy Kolářové č. p. 993/12 v Českých Budějovicích 

pomohli hasiči z centrální stanice záchranářům ZZS se snesením pacienta do 

sanitky.  

8:24 Planý poplach – K osobě, která se údajně topí ve Vltavě v obci Vranov, vyjela 

profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou. Jednalo se o planý poplach. 

9:12 Dopravní nehoda – Na vyžádání Policie ČR provedla jednotka SDH obce Nové 

Hrady ve své obci úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu tovární 

značky VW Golf. 

19:22 Technický zásah – V Dlouhé ulici č. p. 1121/31 v Českých Budějovicích 

zasahovala českobudějovická profesionální jednotka u nouzového otevření dveří 

bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 3. prosince 

9:39 Planý poplach – Jednotka SDH obce Větní a jednotka profesionálů z centrální 

stanice Český Krumlov vyjely k obci Novosedlí k ohlášenému požáru lesa. Jednalo 

se o planý poplach – neohlášené pálení.  

12:39 Technický zásah – Přestřižení zámku u kola provedla na žádost Policie ČR Českém 

Krumlově – Domoradicích místní profesionální jednotka.  

13:33 Dopravní nehoda – Přibližně dvacet minut trval zásah profesionální jednotky 

z centrální stanice Český Krumlov v obci Zubčická Lhotka, kde havaroval osobní 

automobil. Ten se nacházel na střeše, hasiči z něj pomohli vylézt osádce a provedli 

odstranění následků.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 3. prosince 

9:06 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec 

byla vyslána k obci Pomezí k dopravní nehodě ohlášené s nutností vyproštění 

zraněných osob. Když hasiči přijeli na místo, zasahovala zde již jednotka SDH obce 

Nová Bystřice. Jednalo se o nehodu osobního automobilu značky Mazda 121. 

Vyproštění nebylo třeba, zraněná řidička vůz opustila bez pomoci záchranářů. Hasiči 

provedli zajištění vozu proti požáru a úniku provozních látek. Poté se profesionálové 

vrátili na základnu, na místě zůstala dobrovolná jednotka, která provedla po 

vyšetření nehody Policií ČR úklid komunikace.  

 



 

Územní odbor Písek 

Sobota 3. prosince 

17:09 Dopravní nehoda – Na silnici č. I/20 za Pískem ve směru na České Budějovice v k. 

ú. obce Semice došlo po 17. hodině k vážné dopravní nehodě, při které se střetly 

čtyři osobní automobily. K zásahu vyjely osádky cisterny a rychlého zásahového 

automobilu z centrální stanice Písek. Po příjezdu na místo hasiči pomohli dvěma 

osobám z havarovaných vozů ven bez použití vyprošťovacího zařízení, zabezpečili 

všechny vozy proti vzniku požáru a úniku provozních látek. Při nehodě svým 

zraněním podlehla jedna osoba, další dvě byly těžce zraněny, tři lehce a na 

pozorování do nemocnice bylo odvezeno také jedno dítě. V 20:24 hodin po ukončení 

záchranných prací se osádka rychlého zásahového automobilu vrátila na základnu. 

Osádka druhého vozu čekala na vyšetření nehody Policií ČR a poté provedla 

vyproštění mrtvé osoby. Silnice byla v místě nehody zcela uzavřena, Policie ČR 

zřídila objížďkovou trasu. Provoz na silnici byl obnoven po závěrečném úklidu 

krátce před půlnocí.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 2. prosince 

14:04 Požár – Žádná škoda nevznikla při požáru 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. Požár se nerozšířil na žádné další porosty či objekty. Po likvidaci požáru 

krátce před 15. hodinou všechny zasahující jednotky požářiště opustily.  

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

Sobota 3. prosince 

4:31 Technický zásah – V domě s pečovatelskou službou v Jezerní ulici ve Strakonicích 

zasahovala místní profesionální jednotka, která zde v jednom z bytů musela uzavřít 

vodu protékající do dalších prostorů domu.  

9:29 Technický zásah – Tatáž jednotka pak otevřela na žádost Policie ČR byt v ulici Na 

Ohradě také ve Strakonicích. 

11:55 Požár – Beze škody byl uzavřen požár odpadu v kontejneru, ke kterému došlo 

v obci Hněvkov. Požár uhasili během několika minut profesionálové ze stanice 

Blatná.  



20:39 Planý poplach – K blíže neurčenému požáru vyjela k obci Střelské Hoštice ve 

směru na Katovice jednotka SDH obce Střelské Hoštice. Policie ČR, která také 

dorazila na místo, potvrdila, že se jedná o planý poplach – nenahlášené pálení. 

Výjezd jednotky byl zrušen. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 3. prosince  Bez událostí 

 


