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Přehled o událostech na území HZS Jihočeského kraje 

od 2. 8. do 8. 8. 2010 

 

 

HZS Jihočeského kraje - České Budějovice 

Pondělí 2. 8. 

2:26 Požár – Na sídliště Vltava do ulice J. Boreckého č. p. 1003/23 v Českých 

Budějovicích vyjela profesionálních hasičů z centrální stanice k ohlášenému kouři 

z jednoho z bytů. Na místě zásahu hasiči zjistili, ţe se jedná o spálené jídlo na 

sporáku. 

10:42 Únik nebezpečných látek – Do stejné ulice byla vyslána jednotka profesionálů z PS 

Suché  Vrbné, aby zde vyčistila vozovku od nafty uniklé z vozu Peugeot Partner. 

Hasiči zároveň provedli utěsnění nádrţe.  

19:11 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné zasahovala na 

Sokolském ostrově v Českých Budějovicích v areálu městské plovárny, kde 

odstraňovala roj nebezpečného hmyzu.  

19:19 Planý poplach – Za Husovou ulicí v Českých Budějovicích ohlásil oznamovatel 

blíţe nespecifikovaný kouř. Hasiči z centrální stanice průzkumem zjistili, ţe se jedná 

o nedovolené, ale kontrolované pálení listí.  

22:37 Technický zásah – Jednotky SDH obcí Jílovice a Kojkovice prováděli v obci 

Kojkovice č. p. 17 čerpání vody.  

Úterý 3. 8. 

1:50 Požár – Škoda ve výši Kč 10 000,-- byla stanovena po zahoření patky veřejného 

osvětlení, ke kterému došlo v Nádraţní ulici v obci Zliv. Poţár zlikvidovala jednotka 

místních dobrovolných hasičů. Jejich zásahem se podařilo uchránit majetek za 

dalších Kč 50 000,--. Příčinou vzniku poţáru byl zkrat v důsledku přetíţení sítě.  

6:38 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu likvidovala v Budovatelské ulici u 

jídelny Konstanta v Trhových Svinech jednotka místních profesionálních hasičů. 

7:55 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR odklidila spadlý strom u Týna nad 

Vltavou ve směru na obec Břehy profesionální jednotka z PS Týn nad Vltavou. 

9:37 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě, u které je nutné vyprostit zraněného řidiče, 

vyjela do obce Ledenice profesionální jednotka z centrální stanice České 

Budějovice. Jednalo se o převrácený kamión, řidič byl z kabiny vyproštěn ještě před 

příjezdem hasičů a byl v péči ZZS. Hasiči u kamiónu odpojili akumulátor a po 

dohodě s Policií ČR se vrátili na základnu. 

11:34 Technický zásah – Jednotka SDH obce Neplachov odstranila mezi obcemi Mazelov 

a Záblatí z komunikace spadlý strom. 

Středa 4. 8. 

8:05 Technický zásah – Ve Větrné ulici č. p. 1425/68 v Českých Budějovicích 

likvidovala jednotka ze stanice Suché Vrbné roj nebezpečného hmyzu. 
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9:02 Technický zásah – ZZS si vyţádala jednotku hasičů z PS Týn nad Vltavou, která by 

pomohla se snesením pacienta v ulici Pod Tratí č. p. 356 v Týně nad Vltavou. 

11:05 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřela tatáţ jednotka další byt, a to 

v Nádraţní ulici č. p. 162 také v Týně nad Vltavou. 

12:15 Technický zásah – Na řece Vltavě byla na operační středisko HZS nahlášena 

olejová skvrna, a to v délce od obchodního domu Tesco aţ ke kanálu. Hasiči 

z centrální stanice České Budějovice umístili v Českém Vrbném přehradili polovinu 

šíře řeky nornými stěnami, které olejovou skvrnu zachytily. Olej byl pak posypán 

sorbetem a sebrán do igelitového pytle. Zásah byl ukončen krátce před 15. hodinou. 

U zásahu byla přítomna Městská policie České Budějovice, pracovník ČIŢP a řídící 

důstojník HZS JčK. 

13:23 Technický zásah – Další otevření bytu na ţádost Policie ČR evidují hasiči z CPS 

České Budějovice v Prachatické ulici č. p. 1204/15 v Českých Budějovicích. 

13:31 Technický zásah – Dva litry benzínu uniklé z proraţené vany osobního automobilu 

vyčistila z vozovky v Českém Vrbném v Českých Budějovicích profesionální 

jednotka z PS Suché Vrbné. 

18:20 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nové Hrady odklidila z vozovky u obce 

Údolí spadlý strom. 

18:42 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila v Holečkově ulici 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. U zásahu 

hasiči spolupracovali s příslušníky Městské policie České Budějovice.  

Čtvrtek 5. 8. 

21:54 Požár – Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Suché Vrbné vyjela 

k ohlášenému kouři a zápachu ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích. Na místě 

bylo průzkumem zjištěno, ţe se jedná o nepovolené pálení kabelů a plastů 

v kontejneru. Hasiči poţáru uhasili a událost předali Policii ČR.  

Pátek 6. 8. 

20:29 Planý poplach – Porucha na elektrické poţární signalizaci byla příčinou planého 

výjezdu jednotky HZSP SŢDC k poţáru v objektu Českých drah v Českých 

Budějovicích. 

Sobota 7. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 16:32 spadlá větev mezi obcemi Borovany a Ledenice – odstraněna před 

příjezdem hasičů (PS Trhové Sviny) 

- 17:16 spadlý strom, Mydlovary (JSDHO Zliv) 

- 19:05 čerpání vody ze zatopeného parovodu u viaduktu v Suchém Vrbném 

v Českých Budějovicích (CPS České Budějovice a PS Suché Vrbné) 

- 21:39 čerpání vody ve sklepě domu, Koloděje nad Luţnicí (PS Týn nad 

Vltavou) 

0:45 Požár - Tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů byly 0:45 hodin vyslány 

k ohlášenému poţáru stavení do obce Zvíkov. K zásahu vyjely dvě cisterny a 
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výšková technika ze stanice České Budějovice, osádky dvou cisteren dobrovolných 

hasičů obce Lišov a jeden vůz poţární techniky z jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce Zvíkov. Kdyţ hasiči přijeli na místo zásahu, byla poţárem zasaţena 

stodola, a to v plném rozsahu včetně střechy. Stodola těsně sousedila s obytnou částí 

stavení, takţe poţár se dostal i do dvou obytných místností. Ve stodole byl 

zaparkován osobní automobil Škoda Favorit. Zasahující jednotky okamţitě započaly 

s hašením poţáru. Rychlým zásahem se podařilo uchránit obytnou část stavení. 

Poţár stodoly měli hasiči pod kontrolou 15 minut po jedné hodině ranní, uhašení 

bylo provedeno okolo půl třetí. Poté jednotky poţářiště začaly opouštět. Vzniklá 

škoda byla vyčíslena na Kč 900 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 

1 000 000,--. Při poţáru se majitel objektu nadýchal zplodin hoření, byl ošetřen 

Zdravotnickou záchrannou sluţbou. Příčina vzniku poţáru je v šetření. 

3:09 Technický zásah – Na vyţádání Policie ČR vyjela profesionální jednotka 

z centrální stanice na sídliště Máj do ulic M. Chladna č. p. 1287/5 v Českých 

Budějovicích, kde měla otevřít dveře bytu. Hasiči nakonec nezasahovali, majitel 

otevřel sám před příjezdem jednotky.  

11:35 Technický zásah – Opět do ulice M. Chladna v Českých Budějovicích vyjela 

jednotka profesionálů z centrální stanice, a to do domu č. p. 1295/8, kde provedla 

otevření dveří bytu. 

15:09 Dopravní nehoda – Mezi obcemi Štěpánovice a Lišov havaroval osobní automobil. 

Nehodu na krajské operační středisko HZS ohlásila ZZS jako nehodu s nutností 

vyproštění zraněných osob. Po příjezdu jednotek ze stanic Třeboň a České 

Budějovice hasiči průzkumem zjistili, ţe se jedná o vůz značky Škoda 120, který 

stojí zcela mimo vozovku na louce a ţe zraněný řidič i jeho spolujezdkyně jsou jiţ 

ošetřováni ZZS. Z vozu neunikaly ţádné provozní látky, hasiči odpojili akumulátor. 

U nehody byla přítomna Policie ČR, která v průběhu vyšetřování nehody řídila 

provoz na komunikaci. 

16:04 Dopravní nehoda – Následky další nehody likvidovali profesionálové ze stanice 

Trhové Sviny na kruhovém objezdu v Ledenicích. Střetly se zde dva osobní 

automobily, jeden řidič byl zraněn. Zasahující hasiči nemuseli vyprošťovat, pouze 

odpojili autobaterii obou vozů a provedli kontrolu úniku provozních látek. 

16:33 Dopravní nehoda – Vyčištění vozovky po dopravní nehodě zajistila na Sídliště Na 

Praţské v Českých Budějovicích profesionální jednotka z PS Suché Vrbné. 

22:21 Technický zásah – Opět na ţádost Policie ČR otevřela jednotka z centrální stanice 

dveře bytu v ulici K. Chocholy č. p. 1284/4 v Českých Budějovicích. 

Neděle 8. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 0:54 spadlý strom, Dívčice (CPS České Budějovice) 

- 7:49 monitoring domu ve Vidovské ulici v Českých Budějovicích, kde se 

v důsledku podmáčení a výkopu v těsné blízkosti sesouvala nosná zeď. 

Hasiči ohraničili místo zásahu výstraţnou páskou, uzavřeli přívod vody a 

plynu. JČE odpojila přívod elektrického proudu. Uţivatelé sousedních 

domů byli poučeni o moţném riziku. O události byl informován statik a 

primátor města České Budějovice. K domu bude vyslán zaměstnanec 
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stavebního úřadu, který rozhodne o dalším postupu (CPS České 

Budějovice) 

- 14:14 čerpání vody u kulturního domu v obci Horní Bukovsko (JSDHO Dolní 

BUkovsko) 

0:49 Únik nebezpečných látek – Na křiţovatce ulic Mánesova a Lidická v Českých 

Budějovicích provedli hasiči z PS Suché Vrbné úklid vozovky po dopravní nehodě. 

14:12 Technický zásah – Profesionální jednotka HZS SŢDC odháněla z kolejí u obce 

Zborov skot.  

 

  

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 2. 8. 

5:26 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu 

Regionálního muzea v Českém Krumlově, Horní ulici č. p. 152. Ještě před výjezdem 

jednotky byl obsluhou potvrzen planý poplach. 

7:19 Technický zásah – Za asistence Policie ČR a ZZS otevřeli hasiči z centrální stanice 

dveře bytu na Plešivci č. p. 357 v Českém Krumlově.  

13:25 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŢDC zajistila odvoz 

inspektora RIBŢD do obce Rybník.  

19:04 Technický zásah – Na státním hradě Roţmberk nad Vltavou ohlásila elektrická 

poţární signalizace poţár. Dobrovolní hasiči obce Roţmberk nad Vltavou - Přízeř 

prověřili, ţe se jednalo o planý poplach. 

Úterý 3. 8. 

10:06 Záchrana osob – Na Vyšehradě č. p. 182 v Českém Krumlově zůstaly uvězněny ve 

výtahu děti. K jejich vysvobození vyjela profesionální jednotka z centrální stanice. 

Hasiči nakonec nezasahovali, děti byly vyproštěny před jejich příjezdem. 

10:43 Únik nebezpečných látek – Na provizorním mostě u obce Zátoň prorazil nákladní 

automobil Tatra boční nádrţe. Uniklá nafta znečistila vozovku v celé její šířky 

v délce asi půl kilometru, část nafty unikla také do příkopu. Osádka Tatry protrţené 

nádrţe odmontovala a tím zabránila dalšímu úniku. Na místo události se dostavila 

profesionální jednotka z centrální stanice Český Krumlov, která znečištěnou 

vozovku posypala sorbentem a instalovala zábranu k příkopu tak, aby se nafta 

nedostala do blízké řeky. O události bylo informováno Povodí řeky Vltavy, odbor 

ţivotního prostředí příslušného Městského úřadu, Česká inspekce ţivotního 

prostředí a Správa a údrţba silnic, která zajistila úklid sorbentu se silnice. Celý 

případ pak přebrala ČIŢP. Celý úsek silnice Policie ČR po dobu zásahu uzavřela, 

provoz byl veden po objízdné trase.  

11:06 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřeli hasiči z PS Křemţe dveře bytu 

v obci Brloh č. p. 144. 

13:29 Únik nebezpečných látek – Jednotka SDH obce Roţmberk nad Vltavou – Přízeř 

likvidovala v obci Roţmberk nad Vltavou z komunikace skvrny od uniklých 

provozních látek. 
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16:34 Technický zásah – Policie ČR si vyţádala jednotku hasičů z centrální stanice 

k pomoci při pátrání po hledané osobě. 

21:06 Požár – Ještě před příjezdem hasičů uhasili obyvatelé domu č. p. 229 v Jiráskově 

ulici ve Frymburku poţár kabelu elektrického rozvaděče. K poţáru se dostavila 

profesionální jednotka z PS Frymburk a jednotka SDH obce Horní Planá. Hasiči 

nezasahovali, provedli pouze odvětrání zakouřené chodby. Příčinou vzniku poţáru 

byla technická závada způsobená zateklou vodou. Škoda i uchráněné hodnoty jsou 

nulové. 

22:42 Požár – Beze škody byl uzavřen také poţár odpadu v kontejneru, ke kterému došlo 

v Českobudějovické ulici v Kaplici. Poţár uhasila během několika minut místní 

profesionální jednotka.  

Středa 4. 8. 

1:30 Technický zásah – V obci Velešín, části obce Skřídla zasahovali profesionální 

hasiči z CPS Český Krumlov, kteří pomohli s naloţením pacienta do vozu ZZS.  

Čtvrtek 5. 8. 

12:08 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu provedli v Českém Krumlově na 

Vyšehradě č. p. 160 profesionální hasiči z centrální stanice.  

21:35 Technický zásah – Asistenci při snesení pacienta zajistila na Latráně č. p. 126 

v Českém Krumlově opět jednotka z místní centrální stanice.  

Pátek 6. 8. 

8:32 Technický zásah – V ulici Za Nádraţím č. p. 209 v Českém Krumlově pomohli 

hasiči z centrální stanice zdravotníkům ZZS s vynesením zraněné osoby z vany.  

Sobota 7. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 14:29 čištění potoka, Brloh (JSDHO Brloh) 

- 15:18 pomoc uvězněnému vodákovi na skále v Českém Krumlově. Vodák ujel 

před příjezdem jednotky – planý poplach (CPS Český Krumlov) 

11:12 Dopravní nehoda – Za obcí Kaplice ve směru na Dolní Dvořiště zasahovala 

profesionální jednotka z PS Kaplice u dopravní nehody jednoho osobního 

automobilu. Hasiči provedli zajištění vozu proti poţáru a pomohli s naloţením auta 

na vůz odtahové sluţby.  

Neděle 8. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 8:08 spadlý strom, Hašlovice (CPS Český Krumlov) 

- 9:19 čerpání vody v rodinném domě, Věţovatá Pláně (JSDHO Věţovatá 

Pláně) 

9:12 Planý poplach – Profesionální hasiči z centrální stanice vyjely do objektu galerie 

Egon Schiele Art centrum o. p. s., kde elektrická poţární signalizace ohlásila poţár. 

Jednalo se o planý poplach. 
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11:29 Únik nebezpečných látek – Po technické závadě na osobním automobilu značky 

Škoda Felicia Combi uniklo na vozovku na sídlišti Plešivec v Českém Krumlově cca 

10 litrů benzínu. Skvrnu vyčistili hasiči z místní centrální stanice.  

13:50 Technický zásah – Jednotka SDH obce Černá v Pošumaví byla ve své obci vyslána 

k otevření dveří bytu do domu č. p. 9. Byt byl otevřen před příjezdem hasičů.  

16:58 Únik nebezpečných látek – Další uniklé provozní látky likvidovali z vozovky na 

Sídlišti ve Velešíně dobrovolní hasiči obce Velešín.  

19:14 Technický zásah – Ve spolupráci se ZZS snesli hasiči z centrální stanice v ulici U 

Jeslí č. p. 240 v Českém Krumlov pacienta do sanitky.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 2. 8. 

15:01 Technický zásah – Pomoc s transportem pacientky do sanitky poskytla 

zdravotníkům ZZS v Suchdole nad Luţnicí místní dobrovolná jednotka.  

20:12 Dopravní nehoda – Na vyţádání Policie ČR zasahovali profesionálové z centrální 

stanice Jindřichův Hradec v obci Okrouhlá Radouň, kde čistila z vozovky pohonné 

látky uniklé po dopravní nehodě.  

20:18 Technický zásah – Jednotka SDH obce České Velenice vyjela ve své obci do 

Revoluční ulice, kde u domu č. p. 221 byla kroupami poničena střecha. Hasiči 

zjistili, ţe se jedná pouze o poničené tašky a ţe zatéká do komína. Střecha byla 

zabezpečena. O události byl informován starosta Českých Velenic.  

20:46 Technický zásah – Spadlé stromy odstraňovali z komunikace u obce Dolní Pěna 

profesionálové z CPS Jindřichův Hradec. 

21:14 Technický zásah – Stejný zásah pak stejná jednotka povedla u obce Horní 

Skrýchov.  

21:45 Technický zásah – Jednotka SDH obce České Velenice zasahovala přibliţně do 

půlnoci u několika čerpání vody ze sklepů, a to na adresách: České Velenice U 

Stadionu č. p. 553, Ţiţkovo předměstí č. p. 530, č. p. 502, č. p. 545 a č. p. 596 a 

Dílenská č. p. 120 a č. p. 68.  

22:25 Technický zásah – Další čerpání evidují hasiči z PS Třeboň v Jablonského ulici č. 

p. 479 v Třeboni.  

Úterý 3. 8. 

6:18 Technický zásah – Před obcí Slověnice ve směru od Lomnice nad Luţnicí 

odstranila jednotka SDH obce Lomnice nad Luţnicí spadlé stromy.  

6:20 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálů HZSP SŢDC zasahovala u obce Cep, 

kde odstranila následky dopravní nehody osobního automobilu s návěstidlem.  

9:53 Technický zásah – Pročištění propustí a kanalizace zajistila v obci Dolní Lhota 

jednotka SDH obce Stráţ nad Neţárkou.  
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11:26 Technický zásah – Další spadlý strom odklidili u obce Lásenice profesionálové 

z CPS Jindřichův Hradec.  

13:02 Technický zásah – Ve Slavonicích v Rudolecké ulici č. p. 355 zasahovali místní 

dobrovolní hasiči u čerpání vody.  

13:03 Dopravní nehoda – Úklid po dopravní nehodě zajistila u obce Albeř na ţádost 

Policie ČR jednotka SDH obce Nová Bystřice.  

16:22 Dopravní nehoda – Profesionální hasiči z PS Třeboň vyjeli do obce Břilice, kde 

došlo k dopravní nehodě osobního automobilu Škoda Favorit a nákladního vozu 

značky Daf. Při nehodě byl zraněn řidič Favoria, kterého ZZS převezla do 

nemocnice. Další účastníci nehody neutrpěli ţádná zranění. Zasahující hasiči 

zkontrolovali, ţe z vozů neunikají ţádné provozní látky, a u osobního auta odpojili 

akumulátor.  

Středa 4. 8. 

4:32 Technický zásah – Do ulice Svobody do domu č. p. 1011 v Třeboni vyjela společně 

s Policií ČR profesionální jednotka z místní poţární stanice. Byl zde ohlášen únik 

vody z jednoho z bytů. Hasiči uzavřeli hlavní uzávěr vody, jednotlivé byty 

neotvírali. 

12:39 Technický zásah – Pomoc při vytaţení čerpadla ze studny poskytla v obci Dvory 

nad Luţnicí jednotka SDH obce Suchdol nad Luţnicí. 

15:59 Technický zásah – Jednotka SDH obce Hamr eviduje ve své obci čerpání vody ze 

sklepa domu č. p. 67. 

Čtvrtek 5. 8. 

0:08 Dopravní nehoda – V obci Suchdol nad Luţnicí zasahovali místní dobrovolní 

hasiči, kteří na ţádost Policie ČR provedli úklid vozovky po dopravní nehodě. 

Hasiči zároveň u havarovaného osobního automobilu, jeţ narazil do plotu, odpojili 

akumulátor.  

10:34 Technický zásah – Profesionálové z centrální stanice evidují nouzové otevření dveří 

bytu na sídlišti Vajgar č. p. 700 v Jindřichově Hradci. 

11:30 Požár – Dohašení ohnišť po pálení provedla u obce Stříbřec profesionální jednotka 

z CPS Jindřichův Hradec. Vzniklá škoda je nulová. 

12:03 Technický zásah – Jednotka SDH obce Cizkrajov provedli ve své obci a v obci 

Dolní Balíkov pročištění kanalizace.  

14:25 Záchrana osob – K obci Vlkov vyslalo operační středisko HZS Jihočeského kraje 

profesionální hasiče ze stanice Třeboň k záchraně topících se vodáků z řeky 

Luţnice. Obě osoby byly z vody vytaţeny ještě před příjezdem hasičů, ţena na 

břehu upadla do bezvědomí. Hasiči pomohli s transportem obou osob z těţko 

přístupného terénu do sanitky ZZS a provedli zajištění lodě a osobních věcí.  

Pátek 6. 8. 

5:58 Technický zásah – Na sídlišti Vajgar č. p. 677 v Jindřichově Hradci otevřeli hasiči 

z centrální stanice za přítomnosti ZZS dveře bytu.  
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17:25 Technický zásah – Profesionální hasiči z CPS Jindřichův Hradec pomohli u obce 

Lipůvka Zdravotnické záchranné sluţbě s transportem pacienta z nepřístupného 

terénu v lese na příjezdovou cestu. 

18:03 Požár – Beze škody byl uzavřen poţár rašeliny na ploše 1 x 1 metr u obce Třeboň. 

Dohašení provedla profesionální jednotka z PS Třeboň v 18:32 hodin.  

Sobota 7. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 15:34 čištění kanálu v obci Mutná (JSDHO Cizkrajov) 

- 19:00 čerpání vody v obci Velký Ratmírov (jednotka HZSP SŢDC) 

- 20:39 spadlý strom v obci Lásenice (CPS Jindřichův Hradec) 

- 21:25 monitoring dětských táborů v okolí Dačic (JSDHO Suchdol nad Luţnicí) 

- 23:33 vytaţení zapadlého auta v dětském táboře, Františkov (JSDHO Suchdol 

nad Luţnicí) 

9:28 Dopravní nehoda – Za obcí Dačice ve směru na Jemnici likvidovali profesionálové 

z PS Dačice následky dopravní nehody osobního automobilu značky Mitsubishi 

Carisma, které vyjelo z vozovky a skončilo převrácené na boku. Zasahující hasiči 

vůz otočili zpět na kola a vytáhli na vozovku. Vůz byl zároveň jištěn proti poţáru a 

proti úniku provozních látek.  

13:41 Technický zásah – Jednotka SDH obce Český Rudolec provedla u obce Matějovec 

vytaţení autobusu zapadlého do bláta. 

Neděle 8. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 0:47 dovoz pytlů a provedení protipovodňových opatření v obci Otín (CPS 

Jindřichův Hradec) 

- 12:16 monitoring průtoku vody v potoce v Třeboni v Dukelské ulici (PS 

Třeboň) 

- 14:21 čerpání vody ze sklepa v hospodě, Dračice (JSDHO Suchdol nad 

Luţnicí) 

- 15:15 monitoring řeky, Stará Hlína (JSDHO Stará Hlína) 

- 15:31  monitoring vody na silnici, Cep (JSDHO Suchdol nad Luţnicí) 

- 16:10 čerpání vody na letním táboře, Suchdol nad Luţnicí (JSDHO Suchdol 

nad Luţnicí) 

19:34 Technický zásah – Pomoc se zvednutím poskytli nemohoucí osobě v Neţárecké 

ulici č. p. 231 v Jindřichově Hradci profesionální hasiči z CPS Jindřichův Hradec.  

23:12 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Suchdol nad Luţnicí zasahovala u 

dopravní nehody u obce Majdalena. Nehoda se obešla bez zranění.  

 

     

Územní odbor Písek 
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Pondělí 2. 8. 

9:48 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila v areálu sportoviště 

Spartaku v ulici U Papírny v Písku profesionální jednotka z centrální stanice.  

10:45 Technický zásah – Stejný zásah pak hasiči provedli na panelovém domě č. p. 

403/11 v Třebízského ulici v Písku. 

11:36 Planý poplach – V marketu Obi ohlásila elektrická poţární signalizace poţár. 

K zásahu vyjela profesionální jednotka z CPS Písek, ale byla vrácena na základnu 

ještě v průběhu jízdy. Jednalo se o planý poplach. 

Úterý 3. 8. 

12:55 Požár – Technická závada na elektroinstalaci byla příčinou vzniku poţáru pračky 

v rodinném domě v obci Hněvanice. Díky pohotovému zásahu majitelky, která 

vytáhla ze zásuvky kabel a pračku odpojila od přívodu elektrické energie, se 

vznikající poţár nerozšířil dál do bytu. Následky poţáru řešila profesionální 

jednotka z PS Milevsko ve spolupráci s Policií ČR. Škoda na majetku je Kč 2 000,--, 

hodnota uchráněného majetku činí Kč 1 600 000,--. 

15:13 Technický zásah – V Třebízského ulici č. p. 403/11 v Písku odstranili 

profesionálové  centrální stanice roj nebezpečného hmyzu. 

16:04 Požár – K poţáru odpadu v odpadkovém koši na autobusové zastávce vyjeli do 

Zeyerovy ulice v Písku. Poţár byl lokalizován ještě před příjezdem jednotky hasičů 

z centrální stanice, která provedla úplnou likvidaci. Škoda byla vyčíslena na Kč 

1 800,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 1 500,--. Příčinou vzniku poţáru je 

pravděpodobně nedbalost nebo úmyslné zapálení. 

Středa 4. 8. 

9:30 Dopravní nehoda – U obce Předotice havaroval osobní automobil značky Toyota. 

Vůz skončil po nehodě v příkopu, v době příjezdu jednotky z CPS Písek ze ve 

vozidle jiţ nikdo nenacházel, všichni cestující byli z havarovaného vozu jiţ venku. 

Na místě zasahovala ZZS a Policie ČR, hasiči provedli zajištění vozu a úklid místa 

nehody.  

20:39 Dopravní nehoda – K další dopravní nehodě vyjela profesionální jednotka ze 

stanice Milevsko k obci Velká. Zde havaroval také osobní automobil, byl převrácen 

v příkopu na střeše a zraněný řidič byl v okamţiku příjezdu hasičů ošetřován 

zdravotníky ZZS. U nehody byla přítomna také Policie ČR a Městská policie 

Milevsko. Hasiči ve spolupráci s pracovníky odtahové sluţby vůz zajistili proti 

poţáru a vůz otočili zpět na kola. Po závěrečném úklidu místa nehody se jednotka 

vrátila zpět na základnu. 

Čtvrtek 5. 8. 

9:51 Technický zásah – V obci Smrkovice likvidovali hasiči z CPS Písek z dětského 

hřiště roj nebezpečného hmyzu. 

16:23 Technický zásah – Větvě, které se zachytily na vlnolamech u Kamenného mostu 

v Písku, odstranili dobrovolní hasiči obce Písek. 

17:48 Technický zásah – Další hnízdo nebezpečného hmyzu odstranili hasiči z jednotky 

SDH obce Čimelice na letním táboře u obce Čimelice.  
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Pátek 6. 8. 

6:40 Dopravní nehoda – Za obcí Stehlovice ve směru na Jetětice zasahovali 

profesionální hasiči ze stanice Milevsko u dopravní nehody, při které havaroval 

osobní automobil Fiat Uno. Hasiči museli ze zničeného vozu vyprošťovat jednu 

zaklíněnou osobu. Ta byla okamţitě předána do péče ZZS. Poté hasiči místo nehody 

opustili.  

10:00 Technický zásah – Jednotka SDH obce Lašovice prování monitoring a dohašování 

ohnisek ve stohu u obce Radvánov. 

10:37 Dopravní nehoda – Následky další dopravní nehody, při které se za obcí Kostelec 

nad Vltavou ve směru na Kovářov střetl osobní vůz Škoda Fabia s Fordem 

Tranzitem, odstraňovala profesionální jednotka z PS Milevsko. Všichni účastníci 

nehody byli mimo vozy ještě před příjezdem hasičů. Jednotka zajistila likvidační 

práce.  

Sobota 7. 8. 

- 10:28 zabezpečení dvou rodinných domů pytli s pískem v obci Jehnědo 

(JSDHO Jehnědo) 

- 14:45 odpouštění rybníka, Skály (JSDHO Skály) 

- 18:21 spadlý strom, Číţová (CPS Písek) 

7:26 Dopravní nehoda - Na silnici I. třídy č. 20 vedoucí z Vodňan do Písku se u obce 

Myšenec krátce před půl osmou ranní střetly dva osobní automobily značek Škoda 

Octavia combi a Škoda Fabia. Při nehodě zemřely dvě osoby z vozu Škoda Fabia, 

které profesionální hasiči ze stanice Písek museli vyprošťovat pomocí hydraulického 

zařízení. Dále jednotka provedla zajištění obou havarovaných vozidel a úklid 

vozovky. U nehody byla přítomna Policie ČR a Zdravotnická záchranná sluţba.  

21:06 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Milevsko vyprostili u obce Chrást 

z příkopu osobní automobil značky Opel Vectra. 

23:13 Požár – Škoda ve výši Kč 8 000,-- vznikla po poţáru kontejneru na plasty, který 

hořel v Jeronýmově ulici v Písku. Rychlé uhašení provedla profesionální jednotka 

z centrální stanice Písek. Hodnota uchráněného majetku je Kč 12 000,--.  

Neděle 8. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 6:21 spadlý strom, Bernartice (PS Milevsko) 

- 12:14 čerpání vody ze sklepa domu, Na Ryšavce, Písek (CPS Písek) 

- 19:11 odstranění prasklé větve, Palackého sady v Písku (CPS Písek) 

15:05 Dopravní nehoda – U obce Bernartice na silnici č. 105 došlo k dopravní nehodě, při 

které se střetl osobní automobil značky Ford Tempo a motocykl Honda. Při nehodě 

byl těţce zraněn řidič motorky, který posléze svým zraněním podlehl. U nehody 

zasahovali profesionální hasiči ze stanice Milevsko, kteří provedli opatření 

k zabránění vzniku poţáru a vyčistili vozovku od uniklých provozních kapalin. Na 

místě jednotka spolupracovala s Policií ČR, Leteckou záchrannou sluţbou a 

Zdravotnickou záchrannou sluţbou.  
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Územní odbor Prachatice 

Pondělí 2. 8. 

7:32 Dopravní nehoda – U Libínského sedla u Prachatic zasahovala profesionální 

jenotka z centrální stanice Prachatice, která zde likvidovala následky dopravní 

nehody dodávky. Tu na Krajské operační středisko HZS Jihočeského kraje nahlásila 

Zdravotnická záchranná sluţba. Hasiči museli ze zničeného vozu vyprošťovat jednu 

zraněnou osobu, kterou okamţitě předali do péče ZZS. Současně byl vůz zabezpečen 

proti poţáru a úniku provozních látek. Na likvidačních pracích jednotka 

spolupracovala s SÚS Prachatice. Průjezdnost silnice byla obnovena aţ po cca jedné 

hodině.  

15:10 Technický zásah – Doplňování vody do vodovodního řádu pr 

Úterý 3. 8. 

7:27 Technický zásah – V Prachaticích zasahovala profesionální jednotka HZSP SŢDC, 

která odklízela spadlé stromy z profilu ţelezniční trati. 

Středa 4. 8. 

7:37 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC odstranila v obci Ovesné 

spadlý strom. 

9:10 Únik nebezpečných látek – K obci Hracholusky vyjela profesionální jednotka 

z CPS Prachatice, aby odstranila z vozovky olejovou skvrnu o rozměrech cca 700 x 

0,5 metrů. Událost byla postoupena SÚS Prachatice, která zajistila likvidaci. 

19:31 Technický zásah – V Praţské ulici č. p. 305 ve Vimperku zasahovali místní 

profesionální hasiči, kteří zastavili vodu unikající z boileru v jednom z byt 

Čtvrtek 5. 8. 

7:01 Technický zásah – Další spadané stromy odklízela u obce Ovesné profesionální 

jednotka HZSP SŢDC České Budějovice.  

19:15 Technický zásah – Likvidaci nebezpečného hmyzu provedla v Úbislav jednotka 

SDH obce Vacov. 

Pátek 6. 8. 

6:48 Technický zásah – Jednotka SDH obce Strunkovice nad Blanicí provádí ve své obci 

pytlování pro případné povodně.  

12:01 Planý poplach – V Pasovské ulici ve Vimperku u ţelezničního mostu byl ohlášen 

poţár trávy. Jednotka profesionálů z PS Vimperk provedla monitoring místa, ale 

ţádný poţár nenalezla. Jednalo se o planý poplach. 

14:56 Technický zásah – Nouzové otevření dveří si připsali hasiči z PS Vimperk, kteří 

zasahovali v Klostermannově ulici č. p. 368/28 ve Vimperku. 

16:50 Dopravní nehoda – V obci Vlachovo Březí v Nerudově ulici zajistili profesionálové 

z CPS Prachatice úklid vozovky po dopravní nehodě osobních automobilů značek 
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Renault 16 a Ford C Max. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, z nichţ jedna byla 

odvezena ZZS do nemocnice. U nehody zasahovala také Policie ČR.  

Sobota 7. 8. 

10:18 Technický zásah – Na ţádost starostky obce Nová Pec zajistili místní dobrovolní 

hasiči doplňování vody.  

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 11:58 monitoring vody ve sklepě domu v ulici Nad Stadionem, Vimperk (PS 

Vimperk) 

12:59 Dopravní nehoda – Na silnici II. třídy č. 145 u odbočky na obec Svatá Máří se 

střetly osobní automobily značek Škoda Felicia a Škoda Fabia combi. K zásahu 

vyjeli profesionální hasiči z PS Vimperk. Hasiči nemuseli vyprošťovat, všichni 

cestující se dostali z vozidel sami bez pomoci záchranářů. Hasiči zajistila auta proti 

poţáru a úniku provozních látek.  

Neděle 8. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 3:52 zabezpečení odpadního potrubí proti průniku vody do objektu 

v Malovicích (JSDH Netolice) 

23:31 Požár – Technická závada byla příčinou vzniku poţáru osobního automobilu značky 

Fiat Ullise, který hořel na komunikaci II. třídy č. p. 141 dva kilometry za obcí 

Volary ve směru na Labínské sedlo. Poţár byl uhašen před příjezdem hasičů z CPS 

Prachatice a jednotky SDH obce Volary. Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 

20 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 5 000,--.  

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 2. 8. 

16:26 Technický zásah – Asistenci při pálení úlů u rybníka v obci Bílsko zajistila 

jednotka SDH obce Bílsko. 

Úterý 3. 8. 

7:26 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu provedla v Lidické ulici č. p. 1080 

ve Strakonicích profesionální jednotka z centrální stanice.  

8:11 Technický zásah – Ve Stoţické ulici ve Vodňanech likvidovali profesionálové 

z místní poţární stanice roj nebezpečného hmyzu. 

13:58 Technický zásah – Další roj odstranili hasiči z PS Vodňany na letním táboře u obce 

Skočice.  

19:33 Technický zásah – Třetí roj zaznamenali hasiči z PS Blatná v chatce na letním 

táboře u obce Lom – Míreč. 

Středa 4. 8. 

22:12 Požár – Škoda ve výši Kč 10 000,-- byla vyčíslena po poţáru kanceláře – 

unimobuňky v areálu autobazaru v Plzeňské ulici v Blatné. K zásahu byla vyslána 
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osádka cisterny ze stanice Blatná, která poţár lokalizovala v 22:21 hodin a zcela 

zlikvidovala v 23:55 hodin. Při poţáru nebyl nikdo zraněn. Hasiči u poţáru 

spolupracovali s Policií ČR. Příčina vzniku poţáru je předmětem šetření. 

Čtvrtek 5. 8. 

7:47 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranili ze stromu z výšky cca 3 

metry u prodejny na Sídlišti 1. máje ve Strakonicích profesionální hasiči z centrální 

stanice.  

9:18 Technický zásah – Osádka automobilového ţebříku ze stanice Vodňany likvidovala 

roj nebezpečného hmyzu ve Výstavní ulici ve Vodňanech.  

Pátek 6. 8. Bez událostí 

Sobota 7. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 6:27 čerpání vody ze sklepa rodinného domu č. p. 582 v Nerudově ulici ve 

Strakonicích (CPS Strakonice) 

- 8:34 čerpání vody ze sklepa hotelu ve Lnářích (JSDHO Lnáře) 

- 11:13 čerpání vody v Druţstevní ulici ve Vodňanech (PS Vodňany) 

- 11:55 monitoring vodních toků ve Vodňanech (PS Vodňany) 

- 19:20 spadlý strom mezi obcemi Cehnice a Paračov (JSDHO Cehnice) 

Neděle 8. 8. 

9:06 Technický zásah – Nebezpečný hmyz odstranili z přístřešku rodinného domu č. p. 4 

v obci Nová Ves profesionální hasiči z CPS Strakonice.  

13:49 Požár – Tři cisterny ze stanice Vodňany a z jednotky SDH obce Bavorov vyjely do 

obce Blanice, kde byl ohlášen poţár kůlny. Velitel zásahu po provedeném průzkumu 

nahlásil na operační středisko, ţe se jedná o poţár palivového dřeva pod 

provizorním přístřeškem vedle dřevěné kolny. Hasiči poţár lokalizovali v 14:11 

hodin a o deset minut později zcela zlikvidovali. Příčinou vzniku poţáru byla 

pravděpodobně nedbalost. Škodu vyšetřovatelé stanovili na Kč 1 000,--, uchráněné 

hodnoty činí Kč 20 000,--.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 2. 8. 

8:29 Technický zásah – Vyčištění propustku pod silnicí provedla v obci Záhostice u 

odbočky na Bítov jednotka SDH obce Chýnov.  

16:28 Požár – K poţáru zemědělského stavení byli do obce Vyšetice vysláni se dvěma 

cisternami a automobilovým ţebříkem profesionální hasiči z centrální stanice Tábor. 

Po příjezdu jednotky na místo poţáru, zde jiţ zasahovali dobrovolní hasiči obcí 

Vyšetice, Šebířov a Mladá Voţice, kteří pomocí útočných proudů prováděli 

lokalizaci poţáru. Poţárem byla zasaţena celá střecha nevyuţívaných stájí o 

rozměrech cca 20 x 100 metrů. Profesionální jednotka provedla kontrolu 
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navazujícího objektu, kontrolu vypnutí elektrické energie a zahájila hasební práce 

dalšími dvěma útočnými lafetovými proudy. Na rybníku vzdáleném cca 1 km od 

poţářiště bylo zřízeno čerpací stanoviště pro dopravu vody. Poţár hasiči měli pod 

kontrolou v 17:14 hodin. Poté byly na základny vráceny jednotky SDH obcí Šebířov 

a Mladá Voţice. K úplné likvidaci všech ohnisek poţáru museli hasiči provést 

strţení krovu hrozícího pádem. Úplné dohašení poţáru nahlásil velitel zásahu 

v 20:37 hodin. Poté bylo poţářiště předáno veliteli jednotky SDH obce Vyšetice, 

která bude místo poţáru monitorovat aţ do dopoledních hodin dne 3. 8. Při poţáru 

vznikla škoda ve výši Kč 1 000 000,--, hodnota uchráněného majetku je také Kč 

1 000 000,--. Příčina vzniku poţáru je šetřena příslušníkem HZS pro zjišťování 

příčin poţáru ve spolupráci s příslušníky Policie ČR OO Mladá Voţice.  

18:24 Technický zásah – Nouzové otevření bytu provedla na Sídlišti Míru č. p. 496/1 

v Soběslavi jednotka místních profesionálních hasičů. 

20:35 Únik nebezpečných látek – Pomocí sorbentu vyčistila jednotka SDH obce Tábor 

olej uniklý z neznámého automobilu na vozovku v Milíčově ulici v Táboře.  

Úterý 3. 8. 

9:49 Únik nebezpečných látek – Na silnici E55 v úseku od Soběslavi k Táboru čistili 

profesionální hasiči z PS Soběslav z vozovky rozlitou naftu. Při zásahu hasiči 

spolupracovali s SÚS Soběslav a SÚS Tábor.  

16:35 Technický zásah – Spadlý strom odstranili před domem č. p. 2224 v Soběslavské 

ulici v Táboře profesionálové z CPS Tábor. 

Středa 4. 8. 

18:14 Únik nebezpečných látek – Motorový olej uniklý z proraţené vany osobního 

automobilu zasypali sorbentem v Plané nad Luţnicí profesionální hasiči z CPS 

Tábor. Úklid vozovky parkoviště si zajistil sám majitel. U zásahu byla přítomna 

Policie ČR.  

22:16 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu zaznamenali profesionálové z PS 

Soběslav ve svém městě v Druţstevní ulici č. p. 444/8. 

Čtvrtek 5. 8. 

12:29 Záchrana osob – Pod jezem v Dráchově zachraňovali profesionální hasiči ze 

stanice Soběslav dva topící se vodáky. Topícím se ještě před příjezdem hasičů 

podařilo zachytnout se lana hozeného občany z můstku. Zasahující hasiči se 

k oběma pak dostali na nafukovacím člunu, na který obě osoby vytáhli a přepravili 

na břeh. Tam byli okamţitě předáni k ošetření zdravotníkům ZZS a byli převezeni 

do nemocnice.  

16:13 Únik nebezpečných látek – Benzín uniklý z osobního automobilu Hyundai Accent 

po technické závadě vyčistili z vozovky v Husinecké ulici v Táboře profesionální 

hasiči z centrální stanice. Hasiči u vozu také odpojili akumulátor.  

20:58 Technický zásah – Jednotka SDH obce Bechyně zajistila ve svém městě na náměstí 

asistenci při ohňostroji.  

Pátek 6. 8. 

14:39 Technický zásah – V Minské ulici č. p. 2776/6 v Táboře zaznamenali místní 

profesionálové nouzové otevření dveří bytu. 



 

16 

 

 

 

Sobota 7. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 6:27 spadlý strom u Zárybničné Lhoty (CPS Tábor) 

- 6:27 spadlý strom u obce Tučapy (PS Soběslav) 

- 11:01 monitoring rybníků a propustků pod silnicemi (JSDHO Chýnov) 

- 14:20 čerpání vody v ulici ČSLA v Plané nad Luţnicí a sniţování stavu 

hladiny rybníka v Plané nad Luţnicí, voda ohroţovala dopravu na 

silnici E55 (JSDH obcí Planá nad Luţnicí, Chýnov, Tábor, Útrašice, 

Košice, Klouţovice, Ţeleč a Zhoř 

- 14:45 čerpání vody, Zárybničná Lhota (JSDHO Tábor) 

- 15:31 čerpání vody v supermarketu Norma, ul. ČSLA v Plané nad Luţnicí 

(JSDHO Tábor) 

- 16:00 monitoring řeky Luţnice v Sezimově Ústí (JSDHO Sezimovo Ústí) 

- 16:22 čerpání vody ze sklepa, Budějovická ulice ve Veselí nad Luţnicí 

(JSDHO Veselí nad Luţnicí) 

- 17:48 spadlý strom a čištění přepadu rybníka v Turovci (CPS Tábor) 

- 18:16 spadlý strom v ulici Parkány v Bechyni (JSDHO Bechyně) 

- 18:36 monitoring Mlýnského rybníka + zpevnění hráze (CPS Tábor, JSDH 

obcí Dolní Hořice a Dobronice u Chýnova) 

- 18:40 zabezpečený objektu pytli s pískem, ulice Na Bydţově v Táboře (CPS 

Tábor) 

- 18:51 monitoring Luţnice, Bechyně (JSDHO Bechyně) 

- 19:03 odstraňování překáţel z vodního toku, Nuzbely (JSDHO Radenín)  

- 20:25 čerpání vody z rybníka, Sedlečko (JSDHO Přehořov) 

- 20:45 spadlý strom mezi Chotovinami a obcí Jedlany (JSDHO Chotoviny) 

- 20:54 čerpání rybníka přetékajícího přes silnici E55 v Plané nad Luţnicí (CPS 

Tábor) 

- 21:44 čerpání vody v mlýně v Sezimově Ústí (JSDHO Sezimovo Ústí) 

11:29 Požár – K ohlášenému poţáru osobního automobilu vyjela do ulice Praţského 

povstání v Táboře profesionální jednotka z centrální stanice. Na místě hasiči zjistili, 

ţe se nejedná o poţár, ale o páru z chladiče, která unikla v důsledku nárazu auta do 

domu. 

19:59 Technický zásah – Pomoc s transportem pacienta do sanitky poskytla Zdravotnické 

záchranné sluţbě v Soběslavi č. p. 65/1 profesionální jednotka z PS Soběslav. 

Neděle 8. 8. 

Zásahy související s bouřkou a deštěm: 

- 8:24 čerpání vody ze sklepa rodinného domu v Komenského ulici v Táboře 

(CPS Tábor) 
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- 8:51 monitoring řeky Neţárky (JSDHO Veselí nad Luţnicí) 

- 11:05 spadlý strom v Luţnici (PS Soběslav) 

- 16:37 odstranění naplaveného dřeva u mostu v Sezimově Ústí (CPS Tábor) 

- 19:10 odstranění naplaveného dřeva u mostu v Hutích u Bechyně (JSDHO 

Bechyně) 

10:39 Technický zásah – Odstranění roje nebezpečného hmyzu eviduje v budově bistra 

Kajuta v Soběslavi místní profesionální jednotka.  

18:22 Požár – Samovznícení bylo příčinou vzniku poţáru 10 q briket vyvezených před 

sklad u letiště v Soběslavi. Uhašení poţáru provedla profesionální jednotka ze 

stanice Soběalv v 19:16 hodin. Vzniklá škoda činí Kč 4 500,--, uchráněné hodnoty 

Kč 100 000,--.U zásahu jednotka spolupracovala s Policií ČR.  

 

 

 

 

 

 

   

                       

 

  

 

 

 

 
                                                                                     
 


