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Územní odbor České Budějovice 

Středa 14. prosince 

11:06 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny otevřeli v Jiţní 

ulici v Borovanech dveře zabouchnutého osobního automobilu značky Citroen 

Xsara, ve kterém zůstalo malé miminko.  

14:42 Technický zásah – Další nouzové otevření – tentokráte bytu – si tatáţ jednotka 

připsala v Trhových Svinech na Sídlišti č. p. 718.  

17:50 Požár – Jednotka ze stanice Trhové Sviny byla vyslána k dalšímu zásahu, a to na 

silnici za obec Keblany směr Besednice, kde byl ohlášen poţár dopravního 

prostředku. Jednalo se o odstavený osobní automobil tovární značky Toyota Carina, 

který byl při příjezdu hasičů zcela zasaţen poţárem. Jednotka HZS poţár 

zlikvidovala během půl hodiny vysokotlakým proudem. Ve voze ani venku nebyla 

ţádná osoba. Událost byla předána Policii ČR. Výše škody byla vyčíslena na Kč 

20 000,--, příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 14. prosince 

8:00 Technický zásah – Automobilový jeřáb z jednotky HZSP SŢDC prováděl v Horní 

Plané překládku kolejí. 

8:35 Dopravní nehoda – V téţe obci zasahovala také profesionální jednotka ze stanice 

Frymburk. Odstraňovala zde společně s Policií ČR a zdravotníky ZZS následky 

střetu nákladního vozu Iveco a osobního auta Opel Astra. Při nehodě utrpěl zranění 

řidič vozu Iveco, kterého sanitka převezla do nemocnice. Hasiči provedli zajištění 

vozů proti poţáru a úklid vozovky od uniklých provozních kapalin. 

18:48 Požár – Za městem Kaplice ve směru na Soběnov likvidovali profesionální hasiči ze 

stanice Kaplice poţár osobního automobilů. Vůz tovární značky Audi byl 

v okamţiku příjezdu hasičů zcela zasaţen plamenem, uvnitř a ni v okolí auta nikdo 

nebyl. Hasiči provedli lokalizaci a následnou likvidaci poţáru. Na místě 

spolupracovali s Policií ČR. Vzniklá škoda činí Kč 10 000,--. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 14. prosince 

7:58 Dopravní nehoda – Následky střetu projíţdějícího osobního vlaku s koněm 

likvidovala u obce Nová Ves na Luţnicí profesionální jednotka HZSP SŢDC. 

8:27 Technický zásah – Vyčištění vozovky provedla na ţádost starosty v obci Jilm 

jednotka SDH obce Chlum. 

8:32 Dopravní nehoda – Za přítomnosti Policie ČR likvidovala profesionální jednotka 

ze stanice Dačice následky střetu dvou osobních automobilů. Na silnice vedoucí 

z Dačic do Slavnoic u Liščích hor narazil řidič vozu Peugeot 306 zezadu do Škody 



Fabia. Zasahující hasiči vyčistili z komunikace chladící kapalinu uniklou z vozu 

Peugeot.  

10:51 Technický zásah – Transport osoby zajistila na ţádost Policie ČR v Nádraţní ulici 

v Jindřichově Hradci místní profesionální jednotka.  

20:20 Technický zásah – V Mlýnské ulici č. p. 103 v Třeboni zasahovala u přetopeného 

kotle na tuhá paliva místní profesionální jednotka. Hasiči vyhrabali topeniště, vše 

ochladili vodou a vyčkali, aţ klesne teplota v celé soustavě na bezpečnou hodnotu. 

V 20:44 hodin se hasiči vrátili zpět na základnu. 

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 14. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 14. prosince 

10:03 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Volary zasahovala u obce Chlum, kde 

došlo k dopravní nehodě osobního automobilu. V havarovaném voze zůstaly 

zaklíněny dvě osoby, jeţ zasahující hasiči museli vyprostit. Obě zraněné osoby si 

poté převzala ZZS, jedna z nich byla do nemocnice transportována letecky. Hasiči 

zároveň zabezpečili místo nehody, u vozu provedli proti poţární opatření a zajistila 

úklid vozovky. Nehodu šetřila Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 14. prosince 

7:41 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu 

tovární značky Škoda Octavia combi zajistila u obce Krašlovice profesionální 

jednotka ze stanice Vodňany. Řidič vozu Octavia ve snaze zabránit střetu se zvěří 

doslal na kluzké vozovce smyk a skončil v levém silničním příkopu. Kdyţ hasiči 

k nehodě přijeli, byl řidič jiţ v péči ZZS.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 14. prosince  Bez událostí 

 


