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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 15. prosince 

9:09 Technický zásah – Jednotka SDH obce Lišov zajistila ve své obci na žádost starosty 

čištění komunikace.  

12:53 Únik nebezpečných látek – Na Husově třídě v Českých Budějovicích provedla 

jednotka ze stanice Suché Vrbné úklid vozovky od ropných látek. 

19:47 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Týn nad Vltavou vyjeli na žádost ZZS 

do obce Bechyně k nouzovému otevření bytu. Hasiči nakonec nezasahovali, byli 

odvoláni ještě během jízdy k zásahu.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 15. prosince 

7:20 Technický zásah – Automobilový jeřáb z jednotky HZSP SŽDC pokračoval 

v Horní Plané v překládce pražců. 

10:46 Technický zásah – Na žádost Policie ČR odtáhli hasiči ze stanice Kaplice u obce 

Blansko shořelý osobní vůz (událost ze dne 14. 12. 2011). 

16:16 Technický zásah – Jednotka SDH obce Dolní Dvořiště čerpala v obci Trojany vodu 

ze sklepa rodinného domu. 

20:11 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu firmy Pro-

Sport, o. p. s. ve Chvalšinské ulici v Českém Krumlově. Jednalo se o planý poplach. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 15. prosince 

4:51 Planý poplach – Profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec vyjela 

k nouzovému otevření dveří bytu do obce Střížovice. Během jízdy k zásahu byli 

hasiči odvoláni, majiteli se podařilo dveře otevřít a prověřit, že všichni jsou 

v pořádku. 

15:06 Technický zásah – Úklid komunikace provedla na žádost starosty v obci Cizkrajov 

– Holešice jednotka SDH obce Cizkrajov. 

15:08 Technický zásah – Stejný zásah si připsala také jednotka SDH obce Dačice, a to 

v Dačicích. 

15:45 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Třeboň a jednotka SDH obce 

Suchdol nad Lužnicí vyjely v Suchdole nad Lužnicí do ulice Na Huti, kde byl 

v domě č. p. 294 ohlášen únik plynu. Jako první se na místo dostavila dobrovolná 

jednotka, která okamžitě zahájila odvětrání prostor. Průzkum místa pak ukázal, že se 

pravděpodobně jedná o jednorázový únik z plynoměru. Na místo byl povolán 

pracovník plynárenské pohotovosti. Ten rozhodnul o uzavření plynové přípojky a 

nařídil revizi zařízení.  



 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 15. prosince 

10:39 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými zůstal zabouchnutý zapnutý spotřebič, 

otevřeli v ulici 5. května v Milevsku profesionální hasiči z místní požární stanice.  

18:52 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě traktoru a osobního 

automobilu zajistila u obce Kostelec nad Vltavou jednotka profesionálních hasičů ze 

stanice Milevsko. Nehoda se obešla bez zranění. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 15. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 15. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 15. prosince 

8:40 Technický zásah – V Trocnovské ulici č. p. 2181 v Táboře pomohli místní 

profesionálové z transportem pacienta do sanitky. 

12:32 Dopravní nehoda – Více než dvě hodiny byla uzavřena silnice I. třídy za obcí 

Opařany ve směru na Písek. V 12:32 hodin zde došlo k dopravní nehodě, při které se 

střetl kamión značky DAF s osobním vozem značky VW Vento. K zásahu operační 

důstojníci HZS Jihočeského kraje vyslali profesionální jednotku z centrální stanice 

Tábor a profesionální jednotku ze stanice Milevsko. Hasiči na místě naši nákladní 

vůz ležící na boku mimo vozovku a řidiče bez zranění mimo auto. VW zůstal po 

střetu stát na krajnici a jeho řidič byl ve voze zaklíněn. Pro jeho vyproštění použili 

zasahující hasiči speciální hydraulické vyprošťovací zařízení. Po vyproštění pomohli 

zdravotníkům ZZS s jeho transportem do vrtulníku LZS. Zároveň havarovaný vůz 

zabezpečili proti požáru a úniku provozních kapalin. Poté si nehodu převzala Policie 

ČR k šetření a obě jednotky HZS se v 14:12 hodin vrátili na základnu.  

 


