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 Územní odbor  České Budějovice 

Neděle 26. prosince 

10:50 Technický zásah – Z automobilové plošiny z centrální stanice České Budějovice 

odstranili hasiči ze střechy hokejové Budvar arény v ulici F. A. Gerstnera sněhové 

převisy.  

13:03 Technický zásah – Na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích v ulici Fr. Ondříčka 

č. p. 985/40 evidují místní profesionálové nouzové otevření dveří bytu. 

17:06 Technický zásah – V Nových Hradech v Zahradní čtvrti vnikli ve spolupráci 

s Policií ČR dobrovolní hasiči z jednotky SDH obce Trhové Sviny dveře domu č. p. 

362. 

17:53 Požár – Do obce Hvozdec k domu č. p. 41, kde byl ohlášen požár komína, vyjela 

osádka cisterny z centrální stanice České Budějovice. Po příjezdu hasičů na místo 

bylo majitelem oznámeno, že příznaky hoření sazí už nejsou příliš patrné. Jednotka 

provedla ohledání komína pomocí termokamery jak na půdě, tak v obytné části 

domu a nenaměřila žádnou zvýšenou teplotu. Doporučila proto majiteli provést 

revizi komínového tělesa odbornou firmou a do té doby vyřadit komín z provozu. 

20:38 Požár – Cisterna s profesionální osádkou ze stanice Týn nad Vltavou a dvě cisterny 

dobrovolných hasičů obcí Kostelec a Hluboká nad Vltavou vyjely do obce 

Hroznějovice, kde v domě č. p. 44 byl ohlášen požár. Po příjezdu na místo a 

provedeném průzkumu hasiči zjistili, že došlo k zahoření části krbu a trámu u krbu. 

Zasahující hasiči musili pro úplné dohašení všech ohnisek rozebrat část stropu 

kolem krbu. Úplné dohašení velitel zásahu nahlásil na operační středisko v 22:36 

hodin. Příslušník HZS pro zjišťování příčin vzniku požáru stanovil společně s Policií 

ČR výši vzniklé škody na Kč 200 000,-- a hodnotu uchráněného majetku na Kč 

2 500 000,--. Okolo půlnoci byly všechny jednotky zpět na svých základnách.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 26. prosince 

15:32 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Přídolí provedla u své obce vyproštění 

havarovaného osobního automobilu z příkopu.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 26. prosince 

15:12 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec s jednou 

cisternou a dobrovolná jednotka obce Kardašova Řečice také s jednou cisternou 

vyjely do obce Záhoří, kde v domě č. p. 40 byl ohlášeny plameny šlehající z komína. 

Průzkumem místa události zasahující hasiči zjistili, že se jedná o požár sazí 

v komíně, který zlikvidovali přibližně během půlhodiny. Požárem nevznikla žádná 

škoda.  
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16:23 Dopravní nehoda – Za obcí Slavošovice směrem na Třeboň zasahovali 

profesionální hasiči ze stanice Třeboň u dopravní nehody osobního automobilu 

tovární značky Honda Civic. Vůz sjel z vozovky, převrátil se přes střechu a zůstal 

stát na kolech cca 20 metrů v poli. Řidič, který utrpěl lehká zranění, vylezl z vozu 

sám a byl předán hasiči k ošetření zdravotníky ZZS. Jednotka HZS zabezpečila auto 

proti požáru a úniku provozních látek. Po příjezdu Policie ČR se jednotka dohodla 

na opuštění místa nehody.  

 

     

Územní odbor Písek 

Neděle 26. prosince 

6:21 Požár – K ohlášenému požáru vyjela do Hradišťské ulice do objektu McDonaldu 

v Písku profesionální jednotka z místní požární stanice. Hasiči provedli průzkum 

zakouřených prostorů a zjistili, že se pravděpodobně jedná o žhnutí elektroinstalace 

ve stropních podhledech. Hasiči žhnutí zlikvidovali a celý prostor odvětrali. Vzniklá 

škoda je nulová, hodnota uchráněného majetku činí Kč 500 000,--.  

11:49 Dopravní nehoda – Na nechráněném železničním přejezdu u obce Vrcovice došlo 

k dopravní nehodě osobního automobilu výrobní značky Audi A6 a vlaku. K zásahu 

byla vyslána profesionální jednotka z centrální stanice Písek a profesionální jednotka 

HZSP SŽDC. Hasiči na místě zjistili, že nehoda se obešla bez zranění, jednotka HZS 

JčK místo události opustila. Na místě zůstali hasiči HZSP SŽDC, kteří po vyšetření 

nehody drážní inspekcí následky nehody odstranili. Zajistili osobní auto proti požáru 

a odklidili jej tak, aby nebránilo provozu jak na železniční trati, tak na silnici. 

18:29 Dopravní nehoda -. U obce Oslov na silnici vedoucí do obci Zvíkovské Podhradí 

odstranila jednotka profesionálů z centrální stanice Písek následky nehody osobního 

automobilu. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, která byla na místě ošetřena 

zdravotníky ZZS. Hasiči provedli likvidační práce a krátce před 20. hodinou místo 

nehody opustili.  

 

   

Územní odbor Prachatice 

Neděle 26. prosince 

4:21 Dopravní nehoda – Vytažení osobního automobilu, které zapadlo v kolejišti 

v Prachaticích, provedla profesionální jednotka z místní centrální stanice. Vůz VW 

Passat se nacházel mimo komunikaci v příkopu a svojí zadní částí zasahoval do 

železniční tratě. U nehody byla přítomna Policie ČR. 

20:28 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům 

ZZS v Národní ulici č. p. 1008 v Prachaticích profesionální jednotka z místní 

centrální stanice.  
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Územní odbor Strakonice 

 Neděle 26. prosince 

14:09 Dopravní nehoda – Necelou hodinu trval zásah profesionálních hasičů ze stanice 

Blatná, kteří pomohli s odstraněním následků dopravní nehody osobního automobilu 

za obcí Bělčice ve směru na Blatnou. Nehoda byla na operační středisko ohlášena 

jako nehoda s nutností vyproštění zraněných osob, ale hasiči nakonec 

nevyprošťovali. Pouze zajistili vůz proti požáru a proti úniku provozních látek a 

pomohli s jeho naložením na vůz odtahové služby. 

16:25 Záchrana zvířete – Operační středisko vyslalo jednotku hasičů z centrální stanice 

do Ellerovy ulice ve Strakonicích k záchraně racka, jež byl dle oznamovatele 

přimrzlý k hladině řeky Otavy. Racek se nacházel cca 7 metrů od břehu. Velitel 

zásahu rozhodnul o záchraně pomocí nastavovacího žebříku. V okamžiku, kdy hasiči 

žebřík umístili na led, se racek zvednul a poodlétnul. Jednotka HZS se po dohodě 

s příslušníky Městské policie Strakonice vrátila zpět na základnu.  

     

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 26. prosince 

10:38 Technický zásah – Na Náměstí Republiky č. p. 5727/27 v objektu bývalé prodejny 

autodílů v Soběslavi zasahovala jednotka místních profesionálů, která zde provedla 

uzavření hlavního uzávěru vody. Kvůli vysokým mrazům došlo k zamrznutí a 

následnému prasknutí vodovodního potrubí vedoucího k hydrantu v bývalém skladu 

zboží.  

16:30 Technický zásah – Jednotka SDH obce Bechyně zajistila ve své obci na fotbalovém 

hřišti doplňování vody.  

 

 

 


