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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 
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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 24. prosince 

2:32 Dopravní nehoda – Na křižovatce ulic Otakarova a Pekárenská v Českých 

Budějovicích provedla jednotka ze stanice Suché Vrbné na žádost Policie ČR úklid 

vozovky po dopravní nehodě.  

14:32 Technický zásah – Osádka rychlého zásahového automobilu zasahovala v Českých 

Budějovicích v ulici J. Plachty č. p. 2111/13, kde zajistila otevření dveří bytu. 

16:34 Požár – Bez vzniklé škody a bez dalšího šetření byl uzavřen požár sazí v komíně 

školy v obci Strýčice. Vyčištění komína a jeho kontrolu provedli profesionální hasiči 

z centrální stanice České Budějovice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 24. prosince 

10:33 Požár – Profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov a jednotka SDH 

obce Velešín vyjely včetně automobilového žebříku k domu s pečovatelskou službou 

ve Strahovské ulici ve Velešíně, kde byl ohlášen blíže neurčitý kouř na chodbě. 

Průzkum ukázal, že se jednalo o požár ubrusu od svíčky v jednom z pokojů. 

Zasahující hasiči požár rychle uhasili. V celém objektu musela být z důvodu silného 

zakouření provedeno odvětrávání. Vzniklá škoda činí Kč 300,--. Příčinou vzniku 

požáru byla nedbalost. 

11:47 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými protékala voda, otevřela v Lipové ulici č. 

p. 158 v Českém Krumlově – Domoradicích místní profesionální jednotka. 

17:11 Technický zásah – V Domoradicích si tatáž jednotka připsala další technický zásah, 

a to otevření osobního automobilu tovární značky Alfa Romeo, ve kterém zůstal 

zabouchnutý pes.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 24. prosince 

17:39 Technický zásah – Strom, který bránil u obce Potočná provozu na silnici, odstranila 

profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec. 

19:42 Technický zásah – Stejný zásah evidují i profesionálové ze stanice Dačice, a to za 

obcí Český Rudolec ve směru na Radíkov. 

 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 24. prosince 

2:59 Dopravní nehoda – Rychlý zásahový automobil z centrální stanice Písek a cisterna 

z jednotky SDH obce Mirovice byly vyslány k ohlášené nehodě k obci Smetanova 



Lhota. Havaroval zde osobní automobil značky Opel Kadet, který narazil do stromu. 

Při nehodě byla zraněna jedna osoba, která byla již v péči ZZS. Hasiči nemuseli 

vyprošťovat. Zajistili pouze místo nehody a zabezpečili havarovaný vůz proti požáru 

a proti úniku provozních látek. Přibližně po dvaceti minutách obě jednotky místo 

zásahu opustily. Nehodu šetřila Policie ČR.  

17:55 Technický zásah – Přímo na stanici v Milevsku přišla paní, která nemohla z prstu 

sundat prstýnek. Hasiči museli prstýnek přestřihnout pomocí štípacích kleští.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 24. prosince 

15:51 Požár – Tři ohniska po pálení, u kterých již nebyl nikdo přítomen, dohasily u obce 

Budkov jednotka SDH obce Vlachovo Březí a jednotka profesionálů z centrální 

stanice Prachatice. Při požár nevznikla žádná škoda. Zásah jednotky ukončily 

v 16:55 hodin. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 24. prosince  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 24. prosince 

3:02 Požár – U rodinného domu č. p. 733 v ulici ČSLA v Plané nad Lužnicí zasahovaly 

profesionální jednotka z centrální stanice Tábor a z místní dobrovolné jednotky u 

požáru přístavku. Přístavek u zahradního krbu byl plný dřeva. Jako první se na místo 

dostavila jedna z cisteren profesionálů, která do čtyř minut požár lokalizovala. 

Likvidaci pak provedly společně obě jednotky v 4:57 hodin. Vyšetřovatel HZS 

stanovil výši škody – i vzhledem k poničené fasádě domu – na Kč 150 000,--. Hasiči 

rychlým zásahem uchránili majetek za Kč 3 000 000,--. Příčina vzniku požáru je 

předmětem šetření. 

23:32 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu eviduje jednotka z centrální stanice 

v bytě v Buzulucké ulici č. p. 2353 v Táboře.  

 

 


