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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 20. června 

7:20 Technický zásah – Celý den asistovala jednotka profesionálních hasičů HZSP 

SŢDC v obci Chotýčany u svářecích prací. 

8:52 Technický zásah – Vyzvednutí imobilního pacienta zpět na postel provedla 

v Kanovnické ulici v Českých Budějovicích profesionální jednotka z centrální 

stanice.  

10:46 Technický zásah – Jednotka z centrální stanice vyjela k nouzovému otevření dveří 

do Rybářské ulice v Boršově nad Vltavou. Hasiči nezasahovali, majitel si otevření 

zajistil sám. 

12:53 Technický zásah – Na parkovišti u Obi na Praţské třídě v Českých Budějovicích 

otevřeli hasiči z centrální stanice dveře osobního automobilu tovární značky Škoda 

Felicia. 

14:36 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Týn nad Vltavou evidují ve svém 

městě v Komenského ulici č. p. 733 nouzové otevření dveří bytu. 

17:08 Záchrana zvířete – Psa, který zůstal tlapkou uvíznutý mezi výtahovou kabinou a 

patrem, vyprostila v Komenského ulici č. p. 1785/8 v Českých Budějovicích 

profesionální jednotka z centrální stanice.  

22:04 Technický zásah – Na monitoring poţáru elektroinstalace domu č. p. 145 vyjeli do 

ulice Pod Lesem v obci Borek profesionální jednotky ze stanic České Budějovice a 

Suché Vrbné. Hasiči vypnuli všechny jističe v domě a vrátili se na základnu. Událost 

je beze škody.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 20. června 

6:03 Dopravní nehoda – Na vyţádání Policie ČR zasahovala profesionální jednotka ze 

stanice Kaplice u obce Suchdol, kde provedla úklid komunikace po dopravní nehodě 

osobního automobilu. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.  

6:44 Požár – Během několika minut uhasili hasiči z centrální stanice poţár odpadu 

v kontejneru v Českém Krumlově na Latráně u pivovarské brány. Poţárem 

nevznikla ţádná škoda.  

8:02 Technický zásah – Jednotka SDH obce Brloh zajistila ve své obci čištění 

kanalizace. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 20. června 

12:03 Technický zásah – Větev, která nebezpečně visela nad silnicí mezi obcemi Jarošov 

nad Neţárkou a Nová Olešná, odstranili dobrovolní hasiči obce Jarošov nad 

Neţárkou.  



18:01 Technický zásah – Další větev odklidila v obci Chlum u Třeboně jednotka místních 

dobrovolných hasičů.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 20. června 

14:52 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla ve Vinické ulici č. p. 148 

v Písku zdravotníkům ZZS místní profesionální jednotka.  

16:40 Technický zásah – Jednotka SDH obce Pamětice si připsala v obci Chlaponice 

technický zásah – čerpání studny.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 20. června 

1:38 Požár – S největší pravděpodobností úmyslné zapálení bylo příčinou vzniku poţáru 

v obci Hliniště u obci Stráţné. Oznamovatel zavolal na tísňovou linku 112, ţe slyšel 

výbuch v jednom z domů a vidí plameny. K zásahu vyjely profesionální jednotka ze 

stanice Vimperk a jednotky SDH obcí Stráţné a Volary. Prvotní průzkum provedli 

profesionální hasiči. Zjistili, ţe se jedná o budovu se dvěma nadzemními podlaţími 

o půdorysu cca 17 x 17 metrů s velkou terasou. Objekt byl dříve vyuţíván jako 

penzion, nyní je v rekonstrukci. Hasiči okamţitě započali s hasebními pracemi. 

Důkladným průzkumem zasahujících jednotek byly nalezeny dvě propanbutanové 

lahve, jedna před penzionem, druhá uvnitř. Obě včas hasiči vynesli do bezpečné 

vzdálenosti od poţáru a zabránili tak jejich výbuchu. Hasiči museli bojovat s více 

ohnisky, jeţ byly rozesety v různých částech objektu, poţár poničil vnitřní zařízení a 

některé příčky. V 3:10 hodin byl poţár pod kontrolou. Po nahlášené lokalizaci 

poţáru místo zásahu opustili dobrovolní hasiči obce Volary. V 5:09 hodin byl poţár 

zcela uhašen. Poté z poţářiště odjely i zbývající dvě jednotky. V tuto chvíli na místě 

stále probíhá vyšetřování. Podle prvotních informací se vzniklá škoda pohybuje 

kolem Kč 1 000 000,-- (je však moţné její navýšení) a hodnota uchráněného 

majetku bude přibliţně Kč 5 000 000,--. Nemáme hlášená ţádná zranění. 

6:47 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Volary zasahovala ve své obci u dopravní 

nehody dodávkového a osobního automobilu. Při nehodě utrpěla zranění jedna 

osoba, kterou si do své péče převzala ZZS. Hasiči provedli zabezpečení místa 

nehody a obou havarovaných vozů. Po vyšetření nehody Policií ČR jednotka místo 

nehody uklidila a vrátila se na svou základnu.  

13:09 Dopravní nehoda – Na silnici II. třídy č. 141 u obce Těšovice zajistili hasiči 

z centrální stanice Prachatice úklid vozovky po dopravní nehodě osobních 

automobilů značek Škoda Favorit a Saab. Úklid po dopravní nehodě si vyţádala 

Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Strakonice 



Pondělí 20. června 

10:55 Technický zásah – Do Zahradnické ulice č. p. 1084 v Blatné byla k nouzovému 

otevření dveří bytu vyslána profesionální jednotka z místní poţární stanice. Hasiči 

nakonec nezasahovali, majitelé zaseknutý zámek otevřeli sami. 

11:28 Záchrana zvířete – Z kanalizační šachty metry vytáhli v obci Jinín profesionální 

hasiči z centrální stanice Strakonice psa. Pes spadl do hloubky přibliţně čtyři metry, 

jeden z hasičů pro něj vlezl po nastavovacím ţebříku. Pes byl bez zranění předán 

hlídce Policie ČR, která jej převezla do útulku do Strakonic.  

15:48 Dopravní nehoda – Osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice 

provedla v ulici 5. května ve Strakonicích sanaci vozovky od provozních látek 

uniklých ze dvou havarovaných osobních automobilů. 

18:09 Technický zásah – Jednotka SDH obce Přešťovice odklidila ve své obci 

z komunikace spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 20. června  

22:16 Dopravní nehoda – Za obec Chýnov byla vyslána profesionální jednotka z centrální 

stanice Tábor k dopravní nehodě s moţným vyproštěním osob. Při nehodě se střetly 

nákladní automobil značky Scania a dodávka Ford Tranzit. V době příjezdu hasičů 

byli zranění jiţ ošetřováni ZZS. Hasiči provedli zabezpečení vozů proti poţáru a 

nehodu předali Policii ČR.  

 


