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 Územní odbor  České Budějovice 

Středa 29. prosince 

10:40 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice dveře 

bytu v Plzeňské ulici č. p. 618/58 v Českých Budějovicích. 

21:07 Požár – Vyšetřovatel HZS vyjel do Hluboké nad Vltavou do Právní ulice, kde u 

domu č. p. 1012 došetřoval požár plastové popelnice. Jednalo se o požár bez účasti 

jednotky PO. Celková škoda byla vyčíslena na Kč 5 000,--, uchráněné hodnoty jsou 

Kč 50 000,--. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při vysypávání popele.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 29. prosince 

13:03 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobních automobilů Škoda 

Felicie a Škoda Favorit provedla u obce Bělidlo profesionální jednotka ze stanice 

Kaplice. Nehoda se obešla bez zranění. 

18:52 Dopravní nehoda – U obce Rájov na silnice vedoucí z Českých Budějovic do 

Českého Krumlova se střetly tři osobní automobily. Dva zničené vozy skončily 

mimo komunikaci, třetí zůstal na silnici. Přestože byla původně nehoda ohlášená 

s nutností vyproštění zraněných osob, nemuseli profesionálové z centrální stanice 

Český Krumlov použít vyprošťovací zařízení na vytažení zraněné osoby. Zasahující 

jednotka dále zajistila vozy proti požáru a provedla úklid místa nehody. Provoz na 

komunikaci řídila kyvadlově Policie ČR.  

19:17 Technický zásah – Pro ZZS snesli hasiči ze stanice Kaplice v Nových Domovech č. 

p. 495 v Kaplici pacienta do sanitky.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 29. prosince 

6:45 Požár – Škoda ve výši Kč 1 500 000,-- byla vyčíslena po požáru stavení v obci 

Tušť. Požár byla na tísňovou linku ohlášen v 6:45 hodin. Operační důstojníci 

k zásahu vyslali profesionální hasiče ze stanice Třeboň a jednotku SDH obce 

Suchdol nad Lužnicí. Jako další posilová jednotka byla svolána jednotka SDH obce 

Rapšach. Požár celkem likvidovaly osádky šesti požárních automobilů. Požár 

zasáhnul stavení postavené do písmene L, které není trvale obydleno. V okamžiku 

příjezdu hasičů na místo hořela plamenem střecha technické části objektu a požár se 

rychle šířil i na obytnou část. Hasičům se podařilo požár dostat pod kontrolu okolo 

půl osmé, poté pokračovali v dohašování.  Požár nakonec zničil celou technickou 

část stavení a kompletně střechu obytné části. V budově se nikdo nenacházel, 

nemáme hlášená žádná zranění. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 500 000,--. 

Příčina vzniku požáru je předmětem šetření.  
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9:18 Technický zásah – Na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci v domě č. p. 713 zajistili 

místní profesionálové nouzové otevření dveří bytu. 

14:30 Technický zásah – Ve spolupráci s Policií ČR a ZZS provedli profesionálové ze 

stanice Dačice otevření dveří pokoje v ubytovně Střední integrované školy ve 

Vápovské ulici v Dačicích. 

 

     

Územní odbor Písek 

Středa 29. prosince  Bez událostí 

 

   

Územní odbor Prachatice 

Středa 29. prosince 

14:30 Dopravní nehoda – Odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu, 

který havaroval u Soumarského mostu, zajistila s rychlým zásahovým automobilem 

jednotka SDH obce Volary. Hasiči otočili vůz zpět na kola a zabránili úniku 

provozních látek. Zraněná řidička byla již v okamžiku příjezdu jednotky PO v péči 

ZZS.  

22:19 Požár – Ve Zvolenské ulici v Prachaticích likvidovali místní profesionálové požár 

odpadu v plechovém kontejneru. Požár, který jednotka uhasila během cca pěti minut,  

je beze škody. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Středa 29. prosince  Bez událostí 

           

 

Územní odbor Tábor 

Středa 29. prosince 

1:08 Technický zásah – Na žádost ZZS a za přítomnosti Policie ČR otevřeli hasiči 

z centrální stanice Tábor dveře rodinného domu č. p. 77 na Malém náměstí v obci 

Jistebnice.  

13:53 Technický zásah – Stejný zásah si připsala tatáž jednotka v Berlínské ulici č. p. 

2748/2 v Táboře. 

 


