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Územní odbor České Budějovice 

Středa 5. prosince  

13:30 Požár – Během pěti minut uhasila osádka profesionálních hasičů požár odpadu 

v plastovém odpadkovém koši, který hořel v Čéčově ulici v Českých Budějovicích. 

Při požáru vznikla škoda ve výši Kč 1 700,--.  

14:01 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu provedla českobudějovická 

jednotka v Haklových dvorech v Českých Budějovicích. 

15:39 Požár – K dalšímu požáru malé skládky odpadu vyjela českobudějovická jednotka 

na Vltavské nábřeží v Českých Budějovicích. Požár byl uhašen jednoduchými 

hasebními prostředky ještě před příjezdem hasičů. Vzniklá škoda je nulová.  

17:29 Technický zásah – Pomoc s transportem nemohoucího pacienta měla poskytnout 

v obci Plav profesionální jednotka ze stanice České Budějovice. Jednotka byla 

během jízdy k zásahu odvolána, pacientka byla vyzvednuta bez zásahu hasičů. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 5. prosince  

15:20 Požár – Pouze vyšetřovatel HZS byl vyslán k požáru dřevoplynového kotle na 

ústřední topení, který z důvodu nedbalostního jednání (nesprávná obsluha) hořel ve 

Středové ulici v Českém Krumlově. Požár byl uhašen bez účasti jednotek HZS JčK. 

Vyšetřovatel po šetření stanovil výši vzniklé škody na Kč 50 000,--. 

18:07 Technický zásah – Českokrumlovští profesionální hasiči zasahovali v areálu 

nemocnice v Českém Krumlově, kde z nateklého prstu odstranili prstýnek. 

23:20 Dopravní nehoda – Následky dopravní nehody, při které u obce Blažkov havaroval 

osobní automobil značky VW Passat, odstranila profesionální jednotka ze stanice 

Kaplice. Dvoučlenná osádka vozu neutrpěla žádné zranění. Hasiči provedli zajištění 

havarovaného vozu, který byl převrácený na střechu, a nehodu předali k šetření 

Policii ČR.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 5. prosince 

7:22 Požár – Za necelou půlhodinu uhasila profesionální jednotka ze stanice Jindřichův 

Hradec požár nákladního automobilu, který hořel v Nežárecké ulici v Jindřichově 

Hradci. Když hasiči přijeli na místo události, pokoušel se majitel vozu požár uhasit 

pomocí zahradní hadice. Požár zasáhnul především nákladní prostor vozu značky 

Iveco s naloženým materiálem. Částečně se však rozšířil i na kabinu. Zasahující 

jednotka na likvidaci požáru nasadila vysokotlaký proud. Zároveň hasiči z vozu 

sundali naložený materiál, aby řádně dohasili všechna ohniska požáru. Příčina 

vzniku požáru je předmětem šetření, výše vzniklé škody je Kč 600 000,--.  

18:18 Požár – Další požár vozu – tentokráte osobního – likvidovala u obce Nová Ves nad 

Lužnicí jednotka SDH obce České Velenice. Požár zničil osobní auto značky Opel 



Vectra v plném rozsahu. Zasahující hasiči požár zvládli během několika minut. Na 

místo se dostavila také profesionální jednotka ze stanice Třeboň. Při požáru vznikla 

škoda Kč 40 000,--. Příčinou vzniku požáru byla technická závada.  

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 5. prosince 

10:28 Technický zásah – Pomoc s transportem pacienta do sanitky poskytla na žádost 

ZZS v Milevsku v ulici Čs. legií místní profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 5. prosince 

8:30 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům 

ZZS v Dlouhé ulici v Prachaticích místní profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 5. prosince 

6:27 Technický zásah – V ulici Stavbařů ve Strakonicích eviduje místní profesionální 

jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

13:02 Požár – Škoda ve výši Kč 150 000,-- byla vyčíslena po požáru v rodinném domě 

v obci Protivín v ulici Na Skále, kdy nedbalostí při škvaření sádla došlo k požáru 

kuchyně. K požáru byly vyslány jednotky profesionálních hasičů ze stanic Vodňany 

a Písek a z jednotky SDH obce Protivín. Požár, který zasáhnul nakonec část linky a 

odsavač par, z velké části uhasila majitelka. Dohašení provedli vodňanští 

profesionálové během několika minut. Ostatní jednotky byly odeslány zpět na své 

základny. Hasiči rychlým zásahem uchránili další majetek za Kč 2 500 000,--. Pro 

paní, která se nadýchala zplodin hoření, byla na místo povolána ZZS. Příčinou 

vzniku požáru byla nedbalost při vaření.  

17:34 Dopravní nehoda – Vytažení vozu Renault Kangoo z příkopu provedla u obce 

Radomyšl profesionální jednotka ze stanice Strakonice. Nehoda se obešla bez 

zranění.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 5. prosince  Bez událostí 

 


