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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 18. června 

2:41 Planý poplach – K požáru ve třetím patře panelového domu v Krčínově ulici 

v Českých Budějovicích vyjela se čtyřmi vozy profesionální jednotka z centrální 

stanice České Budějovice. Hasiči provedli průzkum celého domu, požár nebyl 

potvrzen.  

11:26 Technický zásah – Pomoc imobilní osobě poskytla v Kanovnické ulici v Českých 

Budějovicích jednotka profesionálů z centrální stanice.  

13:43 Technický zásah – Na Lidické třídě č. p. 183/46 v Českých Budějovicích si tatáž 

jednotka připsala nouzové otevření dveří bytu. 

17:15 Technický zásah – Jednotka SDH obce Zliv provedla ve své obci v Jáchymovské 

ulici čerpání vody ze sklepa domu č. p. 352. 

18:15 Technický zásah – Odstranění stromu, který byl nebezpečně nakloněný nad 

vozovkou v obci Bohunice, zajistila jednotka profesionálních hasičů ze stanice Týn 

nad Vltavou.  

20:25 Dopravní nehoda – Na silnici E55 za obcí Borek ve směru na Prahu se střetly 

nákladní automobil tovární značky Daf s osobním automobilem značky Daewoo 

Lanos. V osobním autě zůstala zaklíněná řidička, hasiči z centrální stanice České 

Budějovice ji vyprostili pomocí hydraulického zařízení. Museli odstřihnout dveře ze 

strany řidiče, zraněnou naložili na vakuová nosítka a přenesli na silnici, kde si ji do 

své péče převzala ZZS. Zároveň jednotka havarovaný vůz zajistila proti požáru a 

úniku provozních látek. Řidič nákladního vozu zůstal nezraněn, u auta došlo pouze 

k proražení chladiče. Po závěrečném úklidu místa nehody se jednotka v 21:36 hodin 

vrátila na základnu.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 18. června 

17:47 Dopravní nehoda – Uvolnění komunikace a její úklid zajistila po dopravní nehodě 

dvou osobních automobilů v obci Holkov jednotka profesionálních hasičů 

z centrální stanice Český Krumlov. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 18. června 

1:55 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Dačice společně s jednotkou 

ze stanice Jemnice (HZS kraje Vysočina) zasahovala u obce Dančovice, kde 

havaroval osobní automobil, ve kterém cestovaly tři osoby. Dvě z nich utrpěly 

zranění, jedna musela být dokonce hasiči z havarovaného vozu vyprošťována. Poté, 

co byli zranění předáni ZZS, jednotka z kraje Vysočina místo zásahu opustila. 

Jihočeští hasiči na místě zůstali do příjezdu Policie ČR, které byla nehoda předána 

v 3:21 hodin. 



3:02 Požár – Připálené jídlo na sporáku v bytě domu č. p. 786 na sídlišti U Nádraží 

v Jindřichově Hradci bylo příčinou výjezdu profesionálních hasičů z centrální 

stanice. Nejednalo se o požár, událost není dále šetřena. 

7:32 Technický zásah – Stejná jednotka pak zasahovala v Jindřichově Hradci ve Větrné 

ulici č. p. 50, kde eviduje nouzové otevření dveří bytu. 

8:20 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu s následným snesením 

pacientky do sanitky si jednotka z centrální stanice připsala na sídlišti Vajgar 

v domě č. p. 558 v Jindřichově Hradci. 

13:19 Technický zásah – Jednotka SDH obce Studená odstranila ve své obci v Rošického 

ulici roj nebezpečného hmyzu. 

14:30 Požár – K ohlášenému požáru komína vyjely do Nádražní ulice ve Slavonicích 

jednotka profesionálních hasičů ze stanice Dačice a jednotka sboru místních 

dobrovolných hasičů. Profesionálové však byli ještě během jízdy k zásahu odvoláni, 

požár zlikvidovala dobrovolná jednotka. Požárem nevznikla žádná škoda, jednotka 

SDH zásah ukončila v 15:29 hodin. 

19:30 Technický zásah – Jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí pomohla u obce Tušť 

s vytažením zapadlého vozidla Renault Master zpět na vozovku. 

 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 18. června 

11:04 Technický zásah – V obci Protivín v Žižkově ulici č. p. 85 odstranili místní 

dobrovolní hasiči roj nebezpečného hmyzu. 

19:37 Technický zásah – Další jednotka dobrovolných hasičů, a to z obce Ostrovec, 

zasahovala v obci Radobytce, kde zajistila čerpání vody.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 18. června 

1:14 Požár – Žádná škoda nevznikla po požáru odpadu v kontejneru na smíšený odpad 

v Nemocniční ulici v Prachaticích. Požár uhasila během několika minut pomocí 

vysokotlakého proudu jednotka profesionálních hasičů z místní centrální stanice.  

8:38 Dopravní nehoda – Další zásah si profesionálové z centrální stanice Prachatice 

připsali u obce Chlumany, kde provedli úklid vozovky po dopravní nehodě.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 18. června 

10:55 Požár – Technická závada byla příčinou vzniku požáru osobního automobilu 

Renault 19 Chamade, ke kterému došlo v Katovické ulici ve Strakonicích. K zásahu 



vyjela profesionální jednotka z centrální stanice, když na místo dorazili, byl požár 

již uhašen řidičem jiného vozidla práškovým hasícím přístrojem. Požár způsobil 

škodu za Kč 10 000,--.  

14:20 Záchrana osob – Ve spolupráci se zdravotníky ZZS vyprostili hasiči ze stanice 

Blatná zavalenou osobu ve Strakatého ulici v Blatné. Zásah hasičů trval necelých 

dvacet minut, v 14:46 hodin byla jednotka zpět na základně.  

14:52 Dopravní nehoda – Na silnici I. třídy č. 20 u obce Sedlec se střetly dva osobní 

automobily a autobus. V havarovaných osobních automobilech továrních značek 

Opel Astra a VW Golf utrpěly zranění celkem tři osoby. Zranění jedné z nich bylo 

natolik vážné, že musela být do nemocnice transportována letecky. Všichni zranění 

byli mimo havarovaná auta, hasiči nemuseli nikoho vyprošťovat. V autobuse nebyl 

zraněn nikdo. Odstranění následků nehody provedla profesionální jednotka ze 

stanice Vodňany. Její zásah byl ukončen v 19:32 hodin. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 18. června 

19:06 Dopravní nehoda – Na vyžádání ZZS vyjela profesionální jednotka z centrální 

stanice Tábor na silnici č. 137 k obci Třebelice, kde havaroval osobní automobil. 

V době příjezdu hasičů zdravotníci ZZS ošetřovali zraněnou spolujezdkyni. Hasiči 

odpojili u vozu akumulátor a vyčistili vozovku od uniklých provozních látek. Po 

příjezdu vozu odtahové služby jednotka pomohla s naložením auta a vrátila se na 

základnu.  

 


