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 Územní odbor  České Budějovice 

Sobota 25. prosince 

5:56 Technický zásah – Osádka cisterny z centrální stanice České Budějovice vyjela do 

obce Borek, kde v úpravně vody jiskřilo připojení vysokého napětí. O události byly 

zároveň informovány havarijní služby firem E-on a Čevak. Po vypnutí přívodu 

elektrické energie jiskření ustalo. Po závěrečné kontrole se hasiči vrátili zpět na 

základnu.  

7:53 Technický zásah – Profesionální hasiči z centrální stanice spolupracovali se 

zdravotníky ZZS v České ulici č. p. 151 v Českých Budějovicích. Pomohli 

s přenesením zraněné osoby, která údajně vypadal z okna, přes cca dvoumetrovou 

zeď.  

16:46 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Zliv provedla u své obce vytažení 

havarovaného osobního automobilu z příkopu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, 

z vozu neunikly žádné provozní kapaliny.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 25. prosince 

10:07 Technický zásah – Otevření uzavřeného osobního automobilu značky Nissan 

Primera si v Papírenské ulici v Českém Krumlově připsali místní profesionální 

hasiči.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 25. prosince 

0:53 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Třeboň odklidili z vozovky u 

obce Majdalena spadlý strom. 

9:39 Technický zásah – Další spadlé stromy u obce Majdalena odstranili poté 

profesionálové z jednotky HZSP SŽDC a dobrovolní hasiči obce Suchdol nad 

Lužnicí. 

 

     

Územní odbor Písek 

Sobota 25. prosince  Bez událostí  

 

   

Územní odbor Prachatice 

Sobota 25. prosince  Bez událostí  
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Územní odbor Strakonice 

Sobota 25. prosince  Bez událostí  

             

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 25. prosince 

2:24 Planý poplach – K hlášenému požáru vyjela do firmy ELK, a. s. ve Strkovské ulici 

v Plané nad Lužnicí profesionální jednotka z centrální stanice Tábor. Na místě hasiči 

po provedeném průzkumu zjistili, že se jedná o planý poplach. Požár byl ohlášen 

elektrickou požární signalizací.  

9:55 Technický zásah – Dveře rodinného domu č. p. 67 otevřeli v obci Přehořov 

profesionální hasiči ze stanice Soběslav.  

17:16 Dopravní nehoda – ZZS si vyžádala jednotku hasiči z centrální stanice Tábor 

k obci Chýnov, kde havaroval osobní automobil tovární značky Mazda. V okamžiku 

příjezdu byla řidička již ošetřována ZZS a vůz se nacházel mimo komunikaci. Po 

zjištění, že nehrozí žádné nebezpečí, vyčkala jednotka HZS příjezdu Policie ČR a 

vrátila se na základnu.  

17:32 Technický zásah – Stejná jednotka zaznamenala technický zásah, a to v Betlémské 

ulici č. p. 277/1 v Táboře, kde provedla nouzové otevření dveří bytu, za kterými byl 

zapnutý sporák. 

 


