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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 11. prosince 

8:50 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu provedla na třídě Čsl. legií 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální stanice.  

13:10 Technický zásah – Stejný zásah tatáţ jednotka eviduje také v obci Litvínovice.  

19:00 Technický zásah – V Šindlových Dvorech č. p. 83 měřili profesionálové z centrální 

stanice České Budějovice na ţádost ZZS koncentraci plynu v ovzduší. Nebyly 

naměřeny ţádné zvýšené hodnoty. Záchranáři ZZS provedli uzavření 

propanbutanové láhve.  

19:03 Požár – Jednotka SDH obce Hluboká nad Vltavou byla ve své obci vyslána k poţáru 

dubu. Průzkum místa události ukázal, ţe poţár zasáhnul strom do výšky přibliţně 

čtyř metrů. Hasiči po uhašení na základě dohody s pracovníky IŢP dub porazili.  

20:13 Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen poţár odpadu v kovovém 

kontejneru v Hradební ulici v Českých Budějovicích. Poţár uhasili profesionálové 

z centrální stanice.  

23:31 Technický zásah – Pro ZZS otevřeli hasiči z centrální stanice dveře bytu v ulici 

Prokopa Holého v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 11. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 11. prosince 

19:43 Technický zásah – Na ţádost starosty obce zajistila jednotka SDH obce Cizkrajov 

v Holešicích technický zásah. 

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 11. prosince 

13:57 Dopravní nehoda – Zajištění místa nehody a úklid komunikace zajistila po 

dopravní nehodě na silnici č. 19 u obce Zahrádka profesionální jednotka ze stanice 

Milevsko.  

19:24 Požár – Od ZZS převzalo krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského 

kraje informaci o výbuchu kotle v rodinném domu č. p. 9 v obci Nová Dobev. Na 

místo okamţitě vyjely profesionální jednotky ze stanic Písek a Strakonice a jednotka 

SDH obcí Dobev a Kestřany. Záchranáři na místě nalezli těţce popáleného majitele, 

který byl okamţitě transportován do nemocnice. Událost byla nahlášena jako výbuch 

s následným poţárem. Přesto, kdyţ hasiči přijeli na místo, provedli pouze dohašení 



v okolí kotle. Po 20. hodině bylo místo zásahu předáno místní dobrovolné jednotce, 

která zajistí dohled aţ do rána. Zásah byl ukončen v 7:53 hodin. Vzniklá škoda činí 

Kč 5 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 1 000 000,--. Příčina vzniku poţáru 

je předmětem šetření. 

19:38 Požár – Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku poţáru palivového dřeva 

v kotelně rodinného domu č. p. 18 v obci Dolní Novosedly. K ohlášenému poţáru 

vyjela jednotka profesionálů z centrální stanice Písek a jednotky SDH obcí Záhoří a 

Písek. Po průzkumu byla profesionální jednotka odeslána zpět na základnu, stejně 

jako dobrovolná jednotka města Písek. Na místě zůstali místní dobrovolní hasiči, 

kteří prováděli dohled aţ do druhého dne. Poţár nezpůsobil ţádnou škodu.  

19:58 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR zajistila jednotka z centrální stanice Písek 

osvětlení plochy pro helikoptéru, a to u nemocnice v ulici Karla Čapka v Písku. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 11. prosince 

9:03 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Stráţný zajistila ve své obci úklid vozovky 

po dopravní nehodě osobního automobilu. 

10:58 Technický zásah – Na ţádost ZZS vyjela jednotka ze stanice Vimperk do obce 

Výškovice, kde v domě č. p. 11 pomohla se snesením pacientky do sanitky.  

11:16 Technický zásah – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala také v ulici 1. máje ve 

Vimperku. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 11. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 11. prosince 

17:38 Požár – Poţár odpadu v plechovém kontejneru uhasila v Husinecké ulici v Táboře 

místní profesionální jednotka. Poţárem nevznikla ţádná škoda.  

18:50 Požár – Nedbalost byla příčinou vzniku dalšího poţáru plastového kontejneru 

v Husinecké ulici v Táboře. Místní profesionální hasiči pro uhašení pouţili 

vysokotlaký proud. Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 1 000,--.  

 


