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 Územní odbor  České Budějovice 

Úterý 21. prosince 

7:18 Požár – Škoda ve výši Kč 300 000,-- vznikla po požáru rekreační chaty v chatové 

oblasti Trhové Sviny – Prelát. Po nahlášení požáru operační středisko vyslalo na 

místo profesionální jednotku ze stanice Trhové Sviny a svolalo místní jednotku 

SDH. V okamžiku příjezdu hasičů byla celá chata již zasažena požárem v plném 

rozsahu. Jednotka na hašení nasadila celkem tři vodní proudy, dobrovolní hasiči 

zajišťovali dodávku vody na požářiště. Požár byl pod kontrolou v 7:46 hodin, úplně 

uhašen byl v 9:42 hodin, kdy zasahující hasiči museli kompletně rozebrat střešní 

konstrukci. Na místě zásahu byl přítomen pracovním firmy E-on, který zajistil 

vypnutí přívodu elektrické energie ke všem chatám. Jednotky HZS na místě 

spolupracovali s Policií ČR. Hodnota uchráněného majetku je nulová, příčina vznik 

požáru je předmětem šetření. 

15:13 Požár – Stejná jednotka zasahovala u dalšího požáru, a to v obci Strážkovice, kde na 

návsi hořel dodávkový automobil Mercedes Sprinter. Vůz hořel v prostoru kabiny 

řidiče a motorové části vozu. Hasiči požár uhasili za necelou půlhodinu. Na místo 

události se dostavila také jednotka SDH obce Ledenice, která zajišťovala řízení 

dopravy. Vyšetřovatel HZS společně s Policií ČR a majitelem vozu stanovili výši 

škody na Kč 400 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 200 000,--. Příčina 

vzniku požáru je v šetření. 

19:06 Dopravní nehoda – Na křižovatce ulic Strakonická a Jírovcova v Českých 

Budějovicích zajistili hasiči ze stanice Suché Vrbné úklid vozovky po střetu dvou 

osobních automobilů: Škoda Fabia a VW Polo.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 21. prosince  

6:14 Únik nebezpečných látek – V Českém Krumlově na Plešivci u pošty uniklo ze 

sypače malé množství oleje. Skvrnu z vozovky vyčistili místní profesionální hasiči. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 21. prosince 

11:42 Technický zásah – Jednotka SDH obce České Velenice zajistila v Komenského 

ulici č. p. 188 v Českých Velenicích nouzové otevření bytu. 

15:18 Technický zásah – Na záchranu dětí z ostrova na rybníku Svět v Třeboni vyjela 

s motorovým člunem osádka cisterny ze stanice Třeboň. Dle příslušníků Městské 

policie Třeboň, kteří se dostavili na místo ještě před jednotkou HZS, děti z ostrůvku 

utekly přes led na protější břeh. Hasiči se vrátili zpět na základnu. 
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Územní odbor Písek 

Úterý 21. prosince 

10:37 Technický zásah – Jednotka SDH obce Záhoří vyjela ve své obci do tělocvičny 

místní školy, kde odstranila rozbité sklad v okně pod stropem. 

23:02 Technický zásah – Policie ČR si vyžádala jednotku profesionálních hasičů 

z centrální stanice Písek k technickému zásahu do obce Orlík nad Vltavou.  

 

   

Územní odbor Prachatice 

Úterý 21. prosince  Bez událostí 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Úterý 21. prosince  Bez událostí 

                

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 21. prosince 

7:30 Technický zásah – Vytažení vozu ZZS, který zapadl do sněhu, provedla 

v Chýnovské ulici v Táboře profesionální jednotka z místní požární stanice.  

8:21 Technický zásah – Ve Smetanově ulici č. p. 1284 v Táboře zajistila osádka 

automobilového žebříku z centrální stanice sundání sněhových převisů ze střechy 

církevní mateřské školky. 

 

 


