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Územní odbor České Budějovice 

Středa 7. prosince 

0:15 Záchrana osoby – V ulici V. Volfa č. p. 1328/10 v Českých Budějovicích 

vysvobodila jednotka z centrální stanice ze zaseknutého výtahu paní s pejskem. U 

zásahu byla přítomna také Policie ČR.  

5:56 Požár – Osádky tří cisteren likvidovaly u Hluboké nad Vltavou poţár na městské 

skládce odpadu. Poţár na ploše cca 5 x 5 metrů hasiči uhasili okolo půl sedmé. 

Vzniklá škoda je nulová. 

8:57 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v Sokolovně 

v Tyršově ulici v Týně nad Vltavou. K zásahu vyjela místní profesionální jednotka, 

byla však ještě cestou k zásahu odvolána. Jednalo se o planý poplach. 

10:24 Technický zásah – Profesionálové HZSP SŢDC zajistili v obci Zliv jeřábové práce.  

11:15 Technický zásah – Ve Vodňanské ulici č. p. 1014/12 v Českých Budějovicích 

evidují hasiči z centrální stanice nouzové otevření dveří bytu. 

12:43 Technický zásah – Tatáţ jednotka pak pomohla zdravotníkům ZZS v Komenského 

ulici v Českých Budějovicích se snesením pacienta do sanitky.  

17:07 Technický zásah – Další otevření dveří bytu provedli hasiči z centrální stanice 

tentokrát na ţádost Policie ČR v ulici J. Opletala č. p. 904/15 také v Českých 

Budějovicích. 

17:25 Technický zásah – Také profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny si připsala 

nouzové otevření dveří bytu, a to v ulici U Cihelny č. p. 960 v Borovanech. Dveře si 

zabouchlo malé dítě.  

18:10 Technický zásah – Na sídlišti Máj v ulici K. Štěcha zasahovala profesionální 

jednotka z centrální stanice, která na střeše jednoho osmipatrového panelového 

domu zajistila částečně utrţený plechový parapet. Hasiči utrţený plech částečně 

odstranili a jeho zbytek provizorně upevnili pomocí hřebů.  

18:32 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou provedla na 

silnici u obce Březnice nouzové otevření automobilu. 

18:35 Požár – Bez vzniklé škody skončil poţár sazí v komíně domu č. p. 3 na Náměstí 

v obci Kamenný Újezd. Hasiči ze stanice Suché Vrbné komín vyčistili komínovou 

růţicí a hořící saze uhasili pískem. Poté místo zásahu předali majitelce 

s doporučením, aby komín nepouţívala, dokud jej nezkontroluje kominík. Vzniklá 

škoda je nulová. 

19:02 Technický zásah – V Plavské ulici v Českých Budějovicích zasahovala osádka 

automobilové plošiny z centrální stanice, která zde zajistila uvolněný kabel 

veřejného osvětlení. Kabel byl částečně strţený na silnici. Hasiči na místě 

spolupracovali s pracovníky pohotovostní sluţby veřejného osvětlení. 

21:06 Planý poplach – K poţáru sazí v komíně vyjela do obce Ortvínovice profesionální 

jednotka z centrální stanice České Budějovice. Průzkum místa události ukázal, ţe se 

nejednalo o poţár, pouze o zahoření sazí vyčištěného komína.  

 

 



Územní odbor Český Krumlov 

Středa 8. prosince 

7:44 Technický zásah – Dvě jednotky dobrovolných hasičů z německého Bavorska a 

jednotka SDH obce Horní Planá se účastnili pátrání po pohřešovaných osobách u 

Lipenské přehrady u obce Hůrka. 

17:51 Technický zásah – Jednotka SDH obce Horní Planá pak zasahovala u obce Hodňov, 

kde z komunikace III. třídy odstranila spadlý strom. 

18:23 Planý poplach – K poţáru trafostanice vyjela do obce Červený Dvůr profesionální 

jednotka z centrální stanice Český Krumlov. Na místě se ukázalo, ţe se jedná pouze 

o jiskření. Událost byla předána pracovníkům pohotovostní sluţby E-on. 

21:10 Požár – Ţádná škoda nevznikla po zahoření sazí v komíně domu č. p. 121 v obci 

Frymburk. Profesionálové z místní stanice provedli kontrolu a doporučili majiteli 

vyčištění komína. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 7. prosince 

8:01 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům 

ZZS v Třeboni v ulici Svobody č. p. 1011 místí profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 8. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 8. prosince 

13:48 Požár – Nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm byla příčinou vzniku poţáru 

v kuchyni rodinného domu č. p. 30 v obci Jáma. Poţár zasáhnul odpadkový koš, 

palivové dřevo a část vybavení kuchyně. Rychlou likvidaci poţáru provedli 

profesionálové z centrální stanice Prachatice společně s dobrovolnými hasiči obce 

Lhenice. Jako posilová jednotka u poţáru zasahovala také místní dobrovolná 

jednotka. Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 7 000,--, hasiči svým zásahem 

uchránili majetek za Kč 100 000,--.  

20:21 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Milevsko odklidili u obce Čkyně 

spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 8. prosince  Bez událostí 



 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 7. prosince 

6:57 Technický zásah – Jednotka SDH obce Sudoměřice u Bechyně zajistila ve své obci 

pročištění kanalizace.  

16:07 Technický zásah – Ve spolupráci se ZZS a za přítomnosti Policie ČR otevřeli hasiči 

z centrální stanice dveře bytu v Budějovické ulici č. p. 1977/6 v Táboře.  

16:12 Požár – Nedbalostní jednání bylo příčinou vzniku poţáru odpadu v popelnici. 

K poţáru došlo ve Voţické ulici v Táboře – Měšicích, uhasila jej místní 

profesionální jednotka. Poţárem nevznikla ţádná škoda.  

 


