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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 19. prosince 

0:15 Požár – Na sídlišti Máj v ulici J. Bendy č. p. 1326/5 v Českých Budějovicích 

zasahovala profesionální jednotka z centrální stanice. Hasiči na uvedené místo vyjeli 

k ohlášenému požáru. Oznamovatel hlásil, že na chodbě je plno kouře. Hasiči 

objevili v bytě, ze kterého se kouř linul, spálené potraviny na sporáku. Uvnitř bytu 

byl také nalezen muž, který se nadýchal kouře. Pro ni byla přivolána ZZS. Při 

požáru nevznikla žádná škoda, příčinou vzniku požáru byla nedbalost. 

1:39 Technický zásah – Osádka rychlého zásahového automobilu byla vyslána na žádost 

Policie ČR do Lipenské ulice č. p. 1689/42 v Českých Budějovicích k nouzovému 

otevření dveří bytu. Na místě byly již přítomny ZZS, Policie ČR a Městská policie 

ČB. V bytě byla stará paní neschopna pohybu. Hasiči se nejprve pokusili dostat se 

do bytu oknem, ale mezitím sousedka přinesla náhradní klíče. Jednotka HZS 

nakonec nezasahovala. 

11:24 Technický zásah – Pacienta na invalidním vozíku pomohli z prvního patra domu č. 

p. 48 v obci Třebeč transportovat do sanitky profesionálové ze stanice Trhové Sviny.  

19:05 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Týn nad Vltavou evidují v obci 

Hosty č. p. 37 nouzové otevření dveří bytu, ve kterém museli dále provést uzavření 

vody. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 19. prosince 

11:38 Technický zásah – Společně s Policií ČR, která zabezpečovala místo zásahu, a 

zdravotníky ZZS zasahovali profesionálové z centrální stanice u Plášťového mostu 

v Českém Krumlově u technického zásahu. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 19. prosince 

15:50 Požár - V 15:50 hodin obdrželo Krajské operační a informační středisko HZS 

Jihočeského kraje na tísňovou linku 112 informaci o požáru v obci Klášter na 

Novobystřicku. K zásahu operační důstojníci vyslali profesionální jednotku 

z centrální stanice Jindřichův Hradec a jednotky SDH obcí Nová Bystřice a Kunžak 

celkem se šesti cisternami. Jako posilová jednotka vyjela také automobilová plošina 

ze stanice Dačice, ale ta byla ještě během jízdy k zásahu na základě informací 

z místa zásahu odvolána zpět na základnu. První k požáru dorazila místní 

dobrovolná jednotka. Její velitel informoval operační středisko, že se jedná o sklad o 

půdorysu 50 x 12 metrů, je plný uskladněné slámy a je zasažen požárem v celém 

svém rozsahu. Všechny zasahující jednotky po příjezdu na místo zásahu okamžitě 

započaly s hasebními pracemi. Dobrovolní hasiči obce Nová Bystřice vytvořili 

čerpací stanoviště a vodu na požářiště dovedli pomocí dálkového vedení. Po 

lokalizaci požáru v 16:55 hodin bylo rozhodnuto, že sklad bude ponechán 



k vyhoření. Okolo půl šesté místo zásahu opustila jednotka SDH obce Kunžak, o 

hodinu později odjely cisterny místní dobrovolné jednotky a jedna cisterna 

jindřichohradeckých profesionálů. Osádka druhé hradecké cisterny zůstala u 

požářiště a bude až do rána kontrolovat vyhořívání. Její střídání proběhne v průběhu 

noci. Vzniklá škoda byla předběžně stanovena na Kč 9 000 000,--. Příčinu vzniku 

požáru šetří Policie ČR. K místu požáru byla jednotkou SDH obce Nová Bystřice 

vyžádána SÚS kvůli namrznuté vozovce od vody ze zásahu.  

17:43 Technický zásah – U obce Hospříz provedla profesionální jednotka z centrální 

stanice Jindřichův Hradec monitoring možného požáru. Jednalo se o nenahlášené 

pálení. Zodpovědná osoba byla poučena.  

17:52 Dopravní nehoda – Za obcí Suchdol nad Lužnicí ve směru na Třeboň likvidovala 

jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí následky nehody osobního automobilu. Při 

nehodě utrpěla zranění jedna osoba, kterou sanitka ZZS odvezla do nemocnice. 

Hasiči provedli zabezpečení místa nehody, zajištění havarovaného vozu a uvolnění 

komunikace. U nehody hasiči spolupracovali s Policií ČR.  

18:51 Technický zásah – V obci Majdalena v domě č. p. 144 zasahovala profesionální 

jednotka ze stanice Třeboň. Došlo zde k uražení trubky od hydrantu. Hasiči museli 

provést odčerpání vody ze sklepa. Událost na místě řešili pracovníci vodárenské 

pohotovosti.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 19. prosince 

22:42 Technický zásah – Na vyžádání Městské policie Písek otevřela osádka rychlého 

zásahového automobilu z centrální stanice dveře bytu v Jeronýmově ulici č. p. 

419/19 v Písku. Na místě byla přítomna také ZZS. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 19. prosince 

7:22 Dopravní nehoda – V železniční stanice Lenora došlo k vykolejení osobního vlaku. 

Následky řešila profesionální jednotka HZSP SŽDC. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 19. prosince 

8:41 Technický zásah – V Písecké ulici č. p. 415 v Blatné provedla místní profesionální 

jednotka nouzové otevření dveří bytu, na nimiž zůstala zapnutý sporák s vařící se 

polévkou. 

 

 



Územní odbor Tábor 

Pondělí 19. prosince 

17:36 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými zůstal zabouchnutý v kuchyni zapnutý 

spotřebič, otevřeli v Lipové ulici č. p. 603/9 v Sezimově Ústí profesionální hasiči 

z centrální stanice Tábor.  

 


