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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 

tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 29. listopad 

9:43 Technický zásah – Policie ČR si vyžádala hasiče z českobudějovické profesionální 

jednotky k otevření bytu ve Skuherského ulici v Českých Budějovicích.  

14:28 Požár – Nedbalost při vaření byla příčinou vzniku požáru digestoře a kuchyňské 

linky v kuchyni rodinného domu v Lišově – Hůrkách. Operační středisko na místo 

vyslalo profesionální jednotku ze stanice České Budějovice a svolalo jednotku SDH 

obce Lišov. Ta ještě před příjezdem českobudějovické jednotky provedla společně 

s majitelem domu likvidaci požáru. Společně obě jednotky pak vynesly věci 

zasažené požárem ven před dům a provedli odvětrání kuchyně i ostatních místností. 

Zároveň hasiči zkontrolovali půdní prostory. Zásah byl veden v dýchací technice. 

Škodu způsobenou požárem vyšetřovatel HZS společně s Policií ČR stanovil na Kč 

30 000,--. Hodnota uchráněného majetku je Kč 1 000 000,--.  

15:55 Technický zásah – Vymetení přetopeného kotle z důvodu vypnutí elektrického 

proudu provedla v rodinném domě ve Vidovské ulici v Českých Budějovicích místní 

profesionální jednotka.  

15:57 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří bytu vyjela do domu 

s pečovatelskou službou v Tylově ulici v Českých Budějovicích osádka rychlého 

zásahového automobilu z českobudějovické stanice. Jednotka nezasahovala, byt byl 

otevřen před příjezdem hasičů. 

18:50 Technický zásah – K dalšímu nouzovému otevření dveří bytu byla tatáž jednotka 

vyslána na Pražskou třídu v Českých Budějovicích. Hasiči u zásahu spolupracovali 

se ZZS. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 29. listopadu 

19:43 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla dopravní nehoda, při které se 

na Plešivci v Českém Krumlově střetly dva osobní automobily a autobus. Průzkum, 

kontrolu vozů, úklid komunikace a pomoc s naložením havarovaných aut na vůz 

odtahové služby zajistila českokrumlovská profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 29. listopadu 

9:26 Technický zásah – V Jindřichově Hradci v ulici U Nádraží eviduje místní 

profesionální jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

18:54 Planý poplach – K nehodě s možným vyproštěním zraněných vyjela do obce Dobrá 

Voda profesionální jednotka ze stanice Jindřichův Hradec. Žádná nehoda nebyla 

nalezena – zřejmě zneužití jednotky. 

 



 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 29. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 29. listopadu  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 29. listopadu 

0:33 Požár – Požár sazí v komínovém tělese rodinného domu likvidovaly na Náměstí 

Bavorova II v obci Bavorov profesionální hasiči ze stanice Vodňany a jednotka 

SDH obce Bavorov. Při požáru nevznikla žádná škoda.  

16:04 Dopravní nehoda – V ulici Zátiší ve Vodňanech likvidovala místní profesionální 

jednotka následky dopravní nehody, při které řidička osobního automobilu Opel 

Corsa nezvládla řízení a otočila vůz na střechu. Přestože byla nehoda ohlášena 

s nutností vyproštění zraněných osob, vylezla řidička z vozu sama bez pomoci 

hasičů. Byla okamžitě předána k ošetření zdravotníkům ZZS. Zasahující jednotka 

provedla u vozu protipožární opatření a zajistila po vyšetření nehody Policií ČR 

úklid místa nehody.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 29. listopadu 

12:38 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR vysvobodila táborská profesionální 

jednotka ze zaseknutého výtahu domu na náměstí Přátelství v Táboře osobu. 

14:04 Technický zásah – V areálu zdravotního střediska v ulici Čsl. armády v Táboře 

odstranili z automobilové plošiny táborští profesionální hasiči ze stromu uschlou 

větev, u které hrozilo, že spadne na chodník. 

 


