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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 6. prosince 

9:39 Požár – Bez dalšího šetření a bez vzniklé škody byl uzavřen poţár sazí 

v komínovém tělese domu č. p. 253 v obci Horní Brašov. Zasahující hasiči ze 

stanice Týn nad Vltavou poţáru uhasili vyčištěním horní části komínu. Zároveň 

provedli přirozené odvětrání slabého zakouření půdního prostoru.  

12:40 Technický zásah – V Mánesově ulici č. p. 138 v Českých Budějovicích evidují 

profesionálové z centrální stanice otevření sklepa.  

15:51 Technický zásah – V obci Kostelec č. p. 35 eviduje jednotka místních 

dobrovolných hasičů nouzové otevření uzavřených prostor.  

17:27 Požár – Ještě před příjezdem hasičů z centrální stanice byl uhašen poţár ţivého 

plotu v Lipové ulici u domu č. p. 1471/7 v Českých Budějovicích. Ţádná škoda 

nevznikla, příčinou vzniku poţáru byla nedbalost. 

19:16 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu řešili hasiči z centrální stanice 

v ulici V. Špály č. p. 671 v Českých Budějovicích.  

23:32 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyţádala jednotku profesionálů ze stanice Suché 

Vrbné na úklid vozovky po dopravní nehodě, a to na Strakonickou ulici v Českých 

Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 6. prosince 

8:45 Dopravní nehoda – K nehodě, která byla původně ohlášená jako nehoda s nutností 

zraněných osob, vyjela do obce Loučovice profesionální jednotka ze stanice 

Frymburk společně s jednotkou SDH obce Vyšší Brod. Na místě průzkum místa 

události ukázal, ţe se jedná o osobní vůz Ford Escort combi, který se nachází na 

boku mimo vozovku a jeho řidička je mimo auto zcela bez zranění. Hasiči pomohli 

s převrácením vozu zpět na kola a provedli kontrolu úniku provozních látek. Na 

místě zasahovala také Policie ČR.  

13:22 Planý poplach – K poţáru sazí v komíně vyjela do obce Vrábče profesionální 

jednotka ze stanice Křemţe. Ještě neţ hasiči přijeli na místo, majitel kotel uhasil a 

vymetl popel. Hasiči pouze zkontrolovali, ţe nehrozí opětovné nebezpečí poţáru a 

vrátili se na základnu. Poţárem nevznikla ţádná škoda.  

14:10 Požár – Během šesti minut zlikvidovala pomocí vysokotlakého proudu 

profesionální jednotka z centrální stanice poţár komunálního odpadu v popelnici na 

sídlišti Plešivec v Českém Krumlově. Poţár nezpůsobil ţádnou škodu.  

16:59 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR a za její přítomnosti vnikli hasiči 

z centrální stanice Český Krumlov do bytu ve Frymburské ulici č. p. 78 v obci 

Větřní. 

17:33 Dopravní nehoda – Vojenská hasičská jednotka Boletice likvidovala u obce Polná 

následky dopravní nehody dodávky. Při nehodě byla zraněna jedna osoba, kterou 

ošetřila ZZS. Hasiči provedli zabezpečení vozu proti poţáru a kontrolu úniku 

provozních látek. 



23:16 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Kaplice a jednotka SDH obce Vyšší 

Brod včetně automobilového jeřábu zasahovali v obci Jenín, kde na ţádost Policie 

ČR vytáhli po dopravní nehodě z příkopu osobní automobil. Zásah jednotek byl 

ukončen v půl jedné. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 6. prosince 

1:49 Technický zásah – Společně se ZZS a Policií ČR zasahovali profesionálové ze 

stanice Dačice ve svém městě v Jiráskově ulici č. p. 254, kde vnikli do jednoho 

z bytů.  

9:36 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům 

ZZS v obci Tušť č. p. 31 jednotka SDH obce Suchdol nad Luţnicí.  

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 6. prosince 

17:58 Dopravní nehoda – Za obcí Kestřany ve směru na Zátaví se čelně střetly dva osobní 

automobily. Nebylo nutné vyprošťovat osádku vozu, zraněné osoby byly 

v okamţiku příjezdu hasičů z centrální stanice Písek mimo havarovaná auta a byly 

v péči ZZS. Pro odstranění následků nehody si velitel zásahu vyţádal jako posilovou 

jednotku hasiče SDH obce Písek. Zásah hasičů byl ukončen krátce před půl devátou 

večerní.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 6. prosince 

7:27 Požár – Poţár sazí v komíně likvidovaly v domě č. p. 81 v obci Stráţný společně 

jednotky SDH obcí Stráţný, Horní Vltavice a Volary. Poţárem nevznikla ţádná 

škoda.  

8:21 Technický zásah – Jednotka SDH obce Stachy provedla na ţádost starostky v obci 

Michalov dovoz vody.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 6. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 



Úterý 6. prosince 

8:27 Planý poplach – Profesionální jednotka ze stanice Soběslav vyjela k ohlášenému 

poţáru kotelny v Soběslavi. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, ţe na uvedeném 

místě zaměstnanci Technických sluţeb Soběslav pálí na volném prostranství 

rostlinný odpad.  

11:23 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor byla vyslána do objektu 

firmy ELK, a. s. ve Strkovské ulici v Plané nad Luţnicí k poţáru ohlášenému 

elektrickou poţární signalizací. Ukázalo se, ţe se jedná o zkrat stropního svítidla 

v hale na výrobu plastových oken. Poţár zlikvidovali zaměstnanci podniku ještě 

před příjezdem hasičů. Ti pak rozebrali část stropní konstrukce, aby se ujistili, ţe se 

poţár nešíří půdním prostorem. Na místo se dostavila také jednotka SDH obce Planá 

nad Luţnicí, která také prováděla průzkum objektu. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 

Kč 10 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 20 000 000,--. Příčinou vzniku 

poţáru byla technická závada na elektroinstalaci. 

 


