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 Územní odbor  České Budějovice 

Čtvrtek 23. prosince 

9:23 Požár – Cisterna profesionálních hasičů ze stanice Trhové Sviny a cisterna jednotky 

SDH obce Borovany vyjely do Vodárenské ulici v Borovanech, kde byl ohlášen 

poţár domu č. p. 508. Na místě hasiči zjistili, ţe se jedná o poţár sazí v komíně. Po 

vyčištění komína se jednotky vrátily na základny. Poţár je beze škody, není dále 

šetřen. Poslední jednotka se vrátila dvě minuty po 10. hodině.  

15:16 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zasahovala u dopravní 

nehody, při které se na ţelezničním přejezdu v obci Hrdějovice střetl nákladní vůz 

Avia s vlakem. Nehoda se obešla bez zranění a bez větších škod na majetku.  

19:48 Planý poplach – Stejná jednotka pak byla vyslána k poţáru ohlášenému elektrickou 

poţární signalizací do jednoho ze svých objektů v Nádraţní ulici v Českých 

Budějovicích. Událost však byla planým poplachem. 

23:20 Planý poplach – Za další tři hodiny jednotka HZSP SŢDC vyjela do stejné budovy 

znovu. Elektrická poţární signalizace opět ohlásila poţár. Opět se jednalo o planý 

poplach. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 23. prosince  

8:03 Dopravní nehoda – Bez zranění se obešla dopravní nehoda osobního automobilu, 

které havarovalo v Omlenické ulici Kaplici. Následky nehody odstranila 

profesionální jednotka ze stanice Kaplice.  

14:57 Požár – Pouze příslušník HZS pro vyšetřování příčin vzniku poţáru vyjel do obce 

Kájov k poţáru nákladního automobilu značky Iveco. Jednalo se o poţár bez účasti 

jednotky PO. Vyšetřovatel ve spolupráci s příslušníky Policie ČR stanovil výši 

vzniklé škody na Kč 100 000,--, hodnota uchráněného majetku je nulová. 

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 23. prosince 

12:56 Technický zásah – Dveře bytu v domě s pečovatelskou sluţbou v Bratrské ulici č. p. 

221 v Dačicích otevřela místní profesionální jednotka.  

 

     

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 23. prosince  
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8:23 Technický zásah – V Milevsku na Píseckém předměstí u domu č. p. 1344 provedli 

hasiči z mstní poţární stanice ve spolupráci s Městskou policií Milevsko nouzové 

otevření dveří bytu. 

 

   

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 23. prosince 

17:35 Poţár – Škoda ve výši Kč 250 000,-- byla stanovena po poţáru kuchyně 

v panelovém domě č. p. 500 v Luční ulici ve Vimperku. Poţár propuknul v bytě 

v sedmém patře a díky rychlému zásahu profesionálů ze stanice Vimperk se 

nerozšířil do dalších místností ani do dalších bytů. Jednotka PO poţár lokalizovala 

krátce po 18. hodině pomocí jednoho vodního proudu, zcela uhašen byl přibliţně o 

hodinu později. Vzhledem k silnému zakouření vedla jednotka zásah v dýchací 

technice. Po odvětrání společné chodby a dalších tří bytů se zasahující hasiči vrátili 

zpět na základnu. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 2 000 000,--, příčinou 

vzniku poţáru byla závada na elektroinstalaci. K zásahu byla svolána také jednotka 

SDH obce Vimperk, ale byla ihned odvolána, jelikoţ síly a prostředky na místě byly 

postačující.  

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 23. prosince  Bez událostí 

        

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 23. prosince  Bez událostí 

 

 


