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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 16. června 

0:44 Technický zásah – Na sídlišti Máj v Branišovské ulici č. p. 805 v Českých 

Budějovicích provedli za přítomnosti Policie ČR profesionálové z centrální stanice 

nouzové otevření dveří bytu.  

3:07 Planý poplach – Na základě ohlášení elektrické požární signalizace vyjela 

profesionální jednotka z centrální stanice k požáru ve firmě Headsport, s. r. o. 

v Českých Budějovicích v Dobrovodské ulici. Na místě se průzkumem ukázalo, že 

se jedná o planý poplach. 

13:17 Technický zásah – Profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné zasahovali v obci 

Libníč, kde z budovy obecního úřadu odstranili roj nebezpečného hmyzu. 

13:58 Požár – Mezi obcemi Hrdějovice a Hosín byl ohlášen kouř. Na místo vyjely osádky 

cisteren z centrální stanice České Budějovice a z jednotky SDH obce Hrdějovice. Na 

místě bylo zjištěno, že se jedná po požár lesa na ploše cca 200 m
2
. Jelikož se jednalo 

o místo, které bylo pro zásahovou techniku těžce přístupné, byly na místo povolány 

další cisterny, a to z jednotky SDH obce Hluboká nad Vltavou a z jednotky HZSP 

SŽDC. Přibližně za hodinu od ohlášení byl požár pod kontrolou a za další hodinu 

byl zcela zlikvidován. Příčina vzniku a vzniklá škoda je zatím v šetření.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 16. června 

3:45 Technický zásah – Profesionální hasiči z jednotky HZSP SŽDC asistovali u 

dopravní nehody, při které u obce Rybník narazil nákladní automobil do viaduktu.  

10:24 Dopravní nehoda – U obce Dolní Třebonín se střetly osobní automobily značek 

Ford Focus a Renault Megane. Následky nehody (odpojení autobaterií a likvidaci 

uniklých provozních látek) provedla profesionální jednotka z centrální stanice Český 

Krumlov.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 16. června 

7:18 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nová Bystřice provedla ve své obci ve 

firmě Bovis pročištění ucpaného kanálu.  

7:32 Technický zásah – Technický zásah si v Třeboni připsala profesionální jednotka 

HZSP SŽDC.  

10:57 Únik nebezpečných látek – V ulici U Nádraží v Nové Včelnici odstranila jednotka 

místních dobrovolných hasičů z vozovky naftovou skvrnu na ploše cca 5 x 4 metry.  

12:35 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými zůstal zabouchnutý zapnutý sporák, 

otevřeli na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci v domě č. p. 669 místní 

profesionálové.  



13:21 Technický zásah – Pročištění ucpaného potrubí provedla v obci Stříbřec jednotka 

místních dobrovolných hasičů. 

15:17 Technický zásah – Jednotka SDH obce Slavonice odklidila z vozovky mezi obcemi 

Slavonice a Český Rudolec spadlý strom. 

17:13 Technický zásah – Jednotka SDH obce Peč odstraňovala v obci Urbaneč následky 

bouřky.  

21:12 Technický zásah – U obce Dolní Bolíkov zasahovala dobrovolná jednotka obce 

Cizkrajov, která zde čistila ušpiněnou komunikaci.  

21:32 Technický zásah – Za Lásenicí ve směru na Vydří odklidili profesionálové 

z centrální stanice Jindřichův Hradec spadlý strom.  

 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 16. června 

16:14 Technický zásah – Technický zásah – odstraňování překážek si v Písku na 

Sedláčkově cestě připsala osádka cisterny z centrální stanice.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 16. června 

4:06 Dopravní nehoda – Na silnici III. třídy č. 1673 havaroval dodávkový automobil 

Ford Tranzit. Ze zničeného vozu museli hasiči ze stanice Vimperk vyprostit 

zaklíněného řidiče. Jednotka k zásahu použila speciální hydraulické zařízení, dále 

pak odpojila u vozu akumulátor a pomohla pracovníkům ZZS s transportem zraného 

do sanitky. Nehoda byla předána Policii ČR k šetření. 

15:33 Dopravní nehoda – Policie ČR ohlásila na Krajské operační a informační středisko 

HZS Jihočeského kraje dopravní nehodu, která se stala za Prachaticemi ve směru na 

Volary. Zde u obce Zbytiny havaroval osobní automobil Peugeot 206. Vůz se 

v okamžiku příjezdu hasičů z centrální stanice Prachatice a z jednotky SDH obce 

Volary nacházel na střeše mimo komunikaci a zraněná řidička byla v péči svědků 

nehody. Hasiči zajistili předlékařskou pomoc a poté pomohli zdravotníkům ZZS 

s ošetřením a transportem zraněné do sanitky. Po zajištění vozu jednotka HZS místo 

zásahu předala Policii ČR.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 16. června 

16:02 Dopravní nehoda – Odstranění následků dopravní nehody zajistila v Bezděkovské 

ulici ve Strakonicích jednotka místních profesionálních hasičů.  

23:23 Technický zásah – Za Hněvkovem směr Sedlice odstranili hasiči ze stanice Blatná 

z vozovky spadlý strom. 



 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 16. června  Bez událostí 

 


