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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 27. prosince 

9:21 Požár – Požár kompostu ve dřevěné konstrukci o velikosti 2 x 2 metry uhasila 

v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic v ulici U Domova důchodců osádka 

cisterny z centrální stanice České Budějovice. Zasahující hasiči k hašení použili 

jeden vysokotlaký proud, pro úplné dohašení museli ze dvou stran rozebrat dřevenou 

konstrukci. Požár byl zlikvidován za deset minut, poté se jednotka vrátila na 

základnu. Požár nezpůsobil žádnou škodu.  

10:36 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří bytu v Komenského ulici č. p. 728 

v Týně nad Vltavou vyjela místní profesionální jednotka. Hasiči nakonec 

nezasahovali, uživatel bytu otevřel sám před příjezdem hasičů. 

11:58 Záchrana zvířete – Profesionální hasiči ze stanice Trhové Sviny a České 

Budějovice zasahovali v obci Komořice, kde na stromě uvízla kočka. Kočka byla na 

smrku ve výšce cca 20 metrů. Hasiči s lezeckým vybavením zahájili výstup ke 

zvířeti. Když se lezec dostal ke kočce na vzdálenost jednoho metru, kočka 

přeskočila na druhý strom a sama slezla dolů. Hasič ze stromu slanil a jednotka se 

vrátila na základnu. 

14:21 Planý poplach – K údajnému požáru osobního automobilu vyjeli na 

parkoviště supermarketu Penny na sídlišti Máj v Čkesých Budějovicích 

profesionální hasiči z centrální stanice. Když hasiči přijeli na místo, tak zjistili, že 

vozidlo již odjelo. Zřejmě se jednalo jen o kouřící vodu z chladiče.  

16:13 Technický zásah – Jednotka SDH obce Kostelec zajistila v Hroznějovicích čištění 

komunikace.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 27. prosince 

11:48 Technický zásah – Ve Frymburku vnikli místní profesionální hasiči do domu č. p. 

44, kde nalezli paní, kterou naložili na nosítka a přenesli do sanitky ZZS. Paní byla 

odvezena do nemocnice.  

16:04 Technický zásah – Nouzové otevření dveří ordinace si v ulici Gen. Fanty v Kaplici 

připsala místní profesionální jednotka. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 27. prosince 

4:13 Technický zásah – Ve spolupráci s Policií ČR a zdravotníky ZZS zasahovala 

profesionální jednotka ze stanice Dačice ve svém městě v Hradecké ulici. Hasiči 

provedli monitoring domu č. p. 24, ale nebyly nalezeny žádné nebezpečné 

koncentrace plynu nebo zplodin hoření. 

21:29 Technický zásah – V Třeboni v ulici Svobody č. p. 1020 snesli místní profesionální 

hasiči na žádost ZZS osobu do sanitky.  



 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 27. prosince 

22:31 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří bytu vyjela na nábřeží 1. máje 

v Písku na žádost Policie ČR osádka rychlého zásahového automobilu z centrální 

stanice. Hasiči nakonec nezasahovali, byl nalezen klíč. Kromě Policie ČR byla na 

místě také ZZS. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 27. prosince 

12:19 Technický zásah – Ve Sklářské ulici č. p. 399 ve Vimperku pomohli místní 

profesionálové se snesením pacienta do sanitky.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 27. prosince 

2:56 Dopravní nehoda – V Blatné v Buzické ulici mezi rybníky provedli místní 

profesionální hasiči zajištění nehody, při které osobní automobil skončil v příkopu. 

Zásah si vyžádala Policie ČR, v 3:49 hodin byla jednotka HZS opět na základně.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 27. prosince 

13:39 Únik nebezpečných látek – V Průmyslové ulici v Plané nad Lužnicí zasahovala 

profesionální jednotka z centrální stanice Tábor u převráceného pracovního stroje, 

který se převrátil při terénních úpravách na staveništi. Stroj ležel na boku, jeho řidič 

neutrpěl žádné zranění. Z vozu vytékalo malé množství oleje, který řidič zachycoval 

do vlastní plastové nádoby. Jelikož hasiči objevili další únik, a to do kabiny stroje, 

museli zde instalovat dvě sorbční rohože. Tím jednotka HZS zásah ukončila. 

Otočení stroje zpět na kola si zajistí majitel. U zásahu hasiči spolupracovali s Policií 

ČR.  

 


