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

Úterý 14. června 

0:13 Požár – Beze škody a bez dalšího šetření byl uzavřen poţár odpadu v odpadkovém 

koši v ulici U Černé věţe v Českých Budějovicích. Poţár zlikvidovali profesionální 

hasiči z centrální stanice.  

3:26 Technický zásah – Osádka cisterny z centrální stanice odklidila v Okruţní ulici 

v Českých Budějovicích spadlý strom. 

10:12 Dopravní nehoda – Za obcí Koloděje nad Luţnicí ve směru na Milevsko havaroval 

osobní automobil značky Peugeot 206. Auto zůstalo leţet na střeše v příkopu, 

zraněný majitel byl v době příjezdu hasičů ze stanice Týn nad Vltavou mimo 

havarovaný vůz. Jednotka auto otočila zpět na kola a zajistila průjezdnost 

komunikace v jednom jízdním pruhu. Po zadokumentování nehody Policií ČR hasiči 

zametli vozovku a vrátili se na základnu. Zraněný řidič byl odvezen ZZS do 

nemocnice.  

15:14 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu Jednoty SD 

v Hlinecké ulici v Týně nad Vltavou. Jednotka místních profesionálních hasičů 

provedla průzkum, byl potvrzen planý poplach. 

15:30 Únik nebezpečných látek – Profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné vyjela 

na parkoviště u multikina Cinestar v Českých Budějovicích, kde zajistila úklid 

vozovky od cca 10 litrů oleje uniklého z bagru. 

22:09 Technický zásah – Na základě ohlášení elektrické poţární signalizace provedla 

profesionální jednotka HZSP SŢDC průzkum dráţního objektu v Kněţskodvorské 

ulici v Českých Budějovicích. Poţár nebyl potvrzen. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 14. června 

7:33 Technický zásah – Jednotka profesionálů HZSP SŢDC zajistila v obci Rybník 

jeřábové práce.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 14. června 

16:26 Dopravní nehoda – Za obcí Pěč směrem na Dolní Bolíkov likvidovali profesionální 

hasiči z centrální stanice Jindřichův Hradec následky nehody kamiónu. Hasiči 

provedli úklid komunikace od uniklých provozních látek. Překládku nákladu si řidič 

zajistil sám. 

 

 

Územní odbor Písek 



Úterý 14. června 

19:32 Technický zásah – Jednotka SDH obce Písek eviduje v Komenského ulici v Písku 

čerpání vody.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 14. června  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 14. června 

11:38 Požár – Nulová škoda byla vyčíslena po poţáru trávy v Radomilické ulici ve 

Vodňanech. Poţár likvidovaly osádky dvou cisteren z místní poţární stanice. Zásah 

byl ukončen sedm minut po 12. hodině. 

13:04 Požár – Technická závada byla příčinou vzniku poţáru v bytovce č. p. 48 v obci 

Sousedovice. Poţár propuknul v bytě ve třetím patře. Uvnitř se naštěstí nikdo 

nenacházel. Zasahující hasiči z centrální stanice Strakonice a z jednotky SDH 

Sousedovice poţár zvládli pomocí dvou vysokotlakých proudů. V 13:16 hodin 

velitel zásahu nahlásil lokalizaci poţáru, likvidace nastala v 14:20 hodin. Vzniklá 

škoda činí Kč 100 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 1 000 000,--. 

18:24 Technický zásah – Společně s Policií ČR a ZZS zasahovali profesionálové 

z centrální stanice u jezu v Ellerově ulici ve Strakonicích u technického zásahu. 

21:51 Technický zásah – V ulici Na Bílé husi č. p. 820 v Blatné si místní profesionálové 

připsali nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 14. června 

16:28 Planý poplach – K údajnému poţáru v neobydleném objektu v Táboře vyjela do 

ulice U Obecních domů profesionální jednotka z místní centrální stanice. Průzkum 

objektu poţár nepotvrdil. 

16:59 Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak zasahovala u obce Františkov, kde hasiči 

provedli úklid vozovky po dopravní nehodě a zajištění havarovaného vozu Škoda 

Felicia.  

20:01 Technický zásah – V Táboře – Náchodě evidují místní profesionální hasiči 

technický zásah – odstranění nebezpečného hmyzu. 

 

 

 

 


