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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 12. prosince 

12:01 Požár – K údajnému poţáru bytu v prvním nadzemním podlaţí bytového domu č. p. 

634/6 v Sukově ulici v Českých Budějovicích vyjely osádky dvou vozů z centrální 

stanice České Budějovice. Na místě museli hasiči vniknout do bytu, kde nalezli spící 

ţenu a na elektrické plotýnce v kuchyni spálení jídlo. Jednotka HZS byt odvětrala a 

pro paní přivolala ZZS. Na místě zasahovala také Policie ČR. Hasči zásah ukončili 

v 12:25 hodin. 

13:14 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla zdravotníkům ZZS 

v Komenského ulici č. p. 693 v Týně nad Vltavou místní dobrovolná jednotka.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 12. prosince 

6:47 Dopravní nehoda – Na namrzlé vozovce u obce Blatná havaroval řidič osobního 

automobilu. Po nárazu do stromu museli řidičovi z havarovaného vozu pomoci 

profesionální hasiči ze stanice Frymburk, byl okamţitě předán do péče ZZS. O stavu 

vozovky byla informována SÚS, nehodu řešila Policie ČR.  

7:42 Technický zásah – Osádka rychlého zásahového automobilu pomohla na sídlišti 

Plešivec v Českém Krumlově s vyhledáním osoby volající na TCTV 112. 

8:01 Požár – Beze škody byl uzavřen poţár odpadu v plechovém kontejneru v obci 

Malče. Likvidaci zajistila profesionální jednotka ze stanice Kaplice. Krátce před 9. 

hodinou byla jednotka zpět na základně.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 12. prosince 

7:50 Technický zásah – Na ţádost starosty obce provedla jednotka SDH obce Nová 

Bystřice v Albeři proplach kanalizace.  

13:39 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v obchodním centru 

v Rezkově ulici v Jindřichově Hradci. Jednalo se planý poplach, průzkum provedli 

místní profesionální hasiči. 

13:59 Technický zásah – Za Bertinými lázněmi ve Zlaté stoce v Třeboni byla objevena na 

hladině neznámá látka. Na místo se společně s místní profesionální jednotkou 

dostavili rybáři, pracovníci odboru ŢP ORP Třeboň a pracovníci ČIŢP. Bylo 

zjištěno, ţe se jedná o rostlinný tuk. Hasiči na hladinu instalovali nornou stěnu, která 

látku pochytá. Stěna bude na místě aţ do úterý. 

15:38 Technický zásah – Na Hliníku č. p. 836 v Třeboni hasiči z místní stanice pomohli 

se snesením pacienta do sanitky.  

20:44 Požár – Škoda ve výši Kč 2 000,-- vznikla po poţáru automatické pračky v bytě 

v Českých Velenicích ve Vitorazské ulici č. p. 91. U poţáru zasahovala místní 



dobrovolná jednotka. Hasiči pračku po likvidaci poţáru vynesli na volné 

prostranství. Okolo 22. hodiny se vrátili na svoji základnu. Hodnota uchráněného 

majetku je Kč 50 000,--. 

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 12. prosince 

7:04 Požár – Poţár odpadu v kontejneru uhasili v obci Vojníkov profesionální hasiči 

z centrální stanice Písek. Při poţáru nevznikla ţádná škoda, zásah hasičů trval deset 

minut.  

10:02 Technický zásah – Ještě před příjezdem hasičů z centrální stanice Písek byl 

nakonec otevřen byt v obci Údraţ č. p. 28, ve kterém byla zraněná ţena. Zásah 

provedli příslušníci Policie ČR. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 12. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 12. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 12. prosince 

2:10 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor společně s jednotkami SDH 

obcí Planá nad Luţnicí a Tábor zasahovala v pondělí 12. prosince od 2:10 hodin u 

poţáru, jeţ byl ohlášen ve výrobní hale firmy PTM, s. r. o. v Plané nad Luţnicí. 

Průzkum místa události ukázal, ţe hoří stropní podhled na ploše cca 10 x 10 metrů. 

Profesionální hasiči nasadili jeden vysokotlaký proud před automobilový ţebřík do 

střešního prostoru haly, táborští dobrovolní hasiči hasili útočným proudem z bočního 

vjezdu do haly a dobrovolná jednotka z Plané nad Luţnicí zajišťovala doplňování 

vody. Další hašení bylo prováděno střechou objektu, kde hasiči vyřízli vstupní otvor. 

Poţár byl lokalizován v 2:51 hodin. Poté hasiči vynesli z prostoru hasly zbytky 

materiálu a doutnající ohniska uhasili vysokotlakým proudem. V 4:30 hodin po 

likvidaci poţáru bylo místo zásahu předáno zaměstnanci firmy a jednotky se vrátily 

na své základny. Vzniklá škoda činí Kč 150 000,--, hasiči uchránili majetek za Kč 

10 000 000,--. Příčina vzniku poţáru je předmětem šetření. 

 


