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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 

tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Neděle 18. prosince 

1:33 Planý poplach - Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu klubu 

Paradox Bar v Krajinské ulici v Českých Budějovicích. Jednalo se o planý poplach, 

průzkum provedla profesionální jednotka z centrální stanice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 18. prosince 

15:37 Technický zásah – Na sídliště Plešivec v Českém Krumlově vyjela k budově 

Státního archivu v ulici 5. května vyjela místní profesionální jednotka k spadlému 

sloupu veřejného osvětlení. Když hasiči přijeli na místo, byla zde přítomna již 

Policie ČR a zaměstnanec Služeb města Český Krumlov. Po odpojení sloupu od 

přívodu elektrické energie jej hasiči odnesli na chodník.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 18. prosince 

11:51 Dopravní nehoda – Přibližně za dvacet minut zlikvidovala profesionální jednotka 

ze stanice Dačice následky dopravní nehody osobního automobilu, jež havaroval u 

Bažantnice u Dačic ve směru na Telč. Hasiči na místě spolupracovali s Policií ČR a 

zdravotníky ZZS.  

14:49 Požár – Pět jednotek dobrovolných hasičů obcí Dačice, Lipolec, Český Rudolec, 

Slavonice a Budíškovice a profesionální jednotka ze stanice Dačice zasahovaly 

v obci Lipolec u ohlášeného požáru kotelny. Když hasiči přijeli na místo a provedli 

průzkum místa, zjistili, že od kotelny došlo k požáru stodoly o půrysu 20 x 15 metrů 

s uskladněným dřívím, pilinami a slámou. Až po hodině a půl hašení, kdy jako zdroj 

vody byl použit blízký rybník, dostaly jednotky HZS požár pod kontrolu, velitel 

zásahu nahlásil lokalizaci požáru. Hasební práce pokračovaly až do večerních hodin, 

hasiči z objektu vynášeli spadlé tašky a zbytky doutnající slámy. V 19:39 hodin si 

velitel zásahu na místo vyžádal pracovníky SÚS, a to z toho důvodu, že silnice, na 

kterou tekla voda z požářiště začala namrzat. Pět minut před 20:00 hodinou byl 

požár zlikvidován a jednotky se začaly postupně vracet na své základny. Výše škody 

a příčina vzniku požáru zatím není známa. 

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 18. prosince 

19:29 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Písek provedla ve své obci na žádost 

starosty zajištění nehody jednoho osobního automobilu. 



 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 18. prosince 

12:21 Technický zásah – Odstranění stromu, jež spadnul v obci Nová Ves na obecní dům 

č. p. 73 a poškodil jeho okno, provedla místní dobrovolná jednotka.  

16:28 Technický zásah – Za Vimperkem směrem na Čkyni odklidili profesionálové ze 

stanice Vimperk z vozovky spadlou větev.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 18. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 18. prosince  Bez událostí 

 


