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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 17. června 

9:29 Technický zásah – V Orlické ulici č. p. 348 v Týně nad Vltavou zasahovali místní 

profesionálové, kteří zde provedli nouzové otevření dveří bytu, ve kterém byl 

zapnutý sporák. 

14:20 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR hasiči z centrální stanice otevřeli dveře 

bytu v ulici J. Plachty č. p. 2112/11 v Českých Budějovicích.  

18:11 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu si připsala tatáţ jednotka 

v Kaštanové ulici č. p. 1089 v Hluboké nad Vltavou. 

20:56 Technický zásah – Dohašení ohniska po dřívějším poţáru zajistila u obce Hluboká 

nad Vltavou jednotka SDH obce Hosín. Zásah hasiči ukončili krátce po 22. hodině.  

22:14 Technický zásah – Opět na výzvu Policie ČR vyjela jednotka profesionálních 

hasičů z centrální stanice do Otavské ulice v Českých Budějovicích, kde v domě č. 

p. 1062/6 vnikli do jednoho z bytů, kde provedli uzavření vody vytékající 

z rozvaděče. 

22:52 Dopravní nehoda – Rychlý zásahový automobil a cisterna z centrální stanice České 

Budějovice byla vyslána za obec Borek, kde na silnici I. třídy č. 3 ve směru na 

Veselí nad Luţnicí havaroval osobní automobil. V okamţiku příjezdu hasičů byl vůz 

otočen na střeše a řidič byl vyproštěn osádkami okolojedoucích vozidel. Hasiči vůz 

zajistili proti poţáru a řidiče předali do péče ZZS. Po dohodě s Policií ČR jednotka 

místo nehody po 23. hodině opustila. 

23:39 Technický zásah – V Dlouhé ulici č. p. 1031/16 v Českých Budějovicích zasahovali 

profesionálové z centrální stanice společně s Policií ČR u nouzového otevření dveří 

bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 17. června 

18:21 Únik nebezpečných látek – Provozní látky vyteklé ze zaparkovaného osobního 

automobilu značky Opel na parkoviště v Kaplické ulici v Českém Krumlově 

vyčistila jednotka místních profesionálních hasičů.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 17. června 

8:13 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŢDC odstranila v obci 

Lomnice nad Luţnicí křoví podél ţelezniční trati.  

16:25 Technický zásah – Stejná jednotka pak zasahovala v obci České Velenice, kde 

odstranila u ţelezniční tratě nahnutý strom. 

 

 



Územní odbor Písek 

Pátek 17. června  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 17. června  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 17. června 

10:00 Dopravní nehoda – Tři osoby utrpěly zranění při čelním střetu osobních automobilů 

továrních značek Ford Mondeo a Škoda Favorit, které se srazily na silnici II. třídy č. 

142 mezi obcemi Bavorov a Netolice. K odstranění následků nehody vyjela 

profesionální jednotka ze stanice Vodňany s rychlým zásahovým automobilem a 

cisternou. Průzkum místa události ukázal, ţe ve zničené voze Škoda zůstal zaklíněný 

řidič, zraněná spolujezdkyně byla mimo vozidlo. Třetím zraněným byl řidič vozu 

Ford, který havarovaný vůz sám opustil, stejně tak jako jeho nezranění spolujezdci. 

Zasahující hasiči u zaklíněného řidiče zajistili základní ţivotní funkce a pomocí 

speciálního hydraulického zařízení odstřihli bok vozu a řidiče vyprostili. Zraněný 

byl do nemocnice transportován letecky. Po vyšetření nehody Policií ČR jednotka 

zahájila likvidační práce – odstranila vrak vozu z vozovky a provedla úklid místa 

nehody.  

10:33 Technický zásah – Jednotka SDH obce Vodňany pomohla se snesením pacienta do 

sanitky, a to v obci Číčenice č. p. 41. 

13:47 Dopravní nehoda – Zdravotnická záchranná sluţba ohlásila na operační středisko 

HZS dopravní nehodu dvou automobilů, jeţ se střetly v Písecké ulici ve 

Strakonicích. Při nehodě vozů Peugeot 206 a Ford Mondeo combi byly zraněny dvě 

osoby. Obě byly převezeny k ošetření do nemocnice. Zasahující hasiči z centrální 

stanice vymezili prostor nehody a oba vozy zabezpečili proto poţáru odpojením 

akumulátorů. Po zadokumentování nehody jednotka odtlačila havarované vozy na 

parkoviště u prodejny Mountfield a vozovku v místě nehody zametla.  

15:44 Dopravní nehoda – K dopravní nehoda ohlášené s nutností vyproštění zraněných 

osob vyjela do Písecké ulice v Blatné jednotka místních profesionálních hasičů. 

Jednalo se o nehodu osobního automobilu značky Opel Astra, jehoţ řidič byl 

nezraněný mimo vůz. Auto zůstalo po nehodě na kmeni jím vyvráceného stromu, 

hasiči po vyšetření nehody Policií ČR museli nejprve kmen rozříznout, aby nedošlo 

k poškození palivové soustavy auta. Po vyproštění vozu jednotka HZS provedla 

úklid místa nehody a vrátila se na základnu. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 17. června  Bez událostí 



 


