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Územní odbor České Budějovice 

Středa 22. června 

6:04 Dopravní nehoda – Jednotka SDH Temelín zasahovala u JETE Temelín u dopravní 

nehody dvou osobních automobilů. Při nehodě utrpěla zranění jedna osoba, která 

byla ošetřena ZZS. Hasiči provedli zajištění vozů proti poţáru a úniku provozních 

látek. V 6:59 hodin byla událost uzavřena. 

7:45 Technický zásah – Další asistenci při svařování zajistila v obci Chotýčany jednotka 

profesionálních hasičů z jednotky HZSP SŢDC. 

13:27 Únik nebezpečných látek – Na parkovišti u OBI v Českých Budějovicích 

zasahovala profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné, kteří zde čistili vozovku 

od rozjeţděné olejové skvrny na ploše cca 20 x 1 metr.  

13:49 Dopravní nehoda – Jednotka ze Suchého Vrbného poté přejela k obci Hosín, kde 

provedla další úklid vozovky. Tentokráte se jednalo o likvidaci následků dopravní 

nehody osobního automobilu a motocyklu, při které byla zraněna jedna osoba. Úklid 

vozovky si vyţádala Policie ČR.  

15:58 Požár – U obce Olešnice byl ohlášen poţár lesa. K zásahu vyjely jednotka 

profesionálních hasičů ze stanice Trhové Sviny a jednotka SDH obce Trhové Sviny. 

Velitel zásahu si po příjezdu na místo okamţitě vyţádal další dobrovolné jednotky, a 

to z obcí Jílovice, Horní Stropnice a Nové Hrady a jednu cisternu z centrální stanice 

České Budějovice. Důvodem byl rozsah poţáru, který zachvátil plochu paseky 

s pařezy a nízkými stromky cca 100 x 100 metrů a vlivem silného větru se rychle 

šířil na blízký vzrostlý les. Zásah hasičů byl dále zkomplikován hned při příjezdu na 

poţářiště. Nejenţe se jednalo o velmi nepřístupný terén, zároveň však hasiči museli 

na příjezdové cestě pokácet několik stromů, aby se k poţáru vůbec dostali. Další 

problém řešil velitel zásahu s dodávkou vody. Nikde v blízkém okolí nebyl ţádný 

zdroj vody. Dodávka byla řešena kyvadlově pomocí cisteren a hadicového vedení 

vody. Na místě se točilo sedm cisteren. Díky profesionálnímu zásahu hasičů se 

podařilo poţár v 17:10 lokalizovat, vzrostlý les byl uchráněn. Poté následovala 

likvidace poţáru, kdy zasahující jednotky prolévaly paseku s pařezy vodou. 

K zásahu vyjely další dobrovolné jednotky z obcí Olešnice a Buková. Přestoţe se 

původně předpokládalo, ţe poţár potrvá celou noc, nahlásil velitel zásahu v 19:15 

hodin úplnou likvidaci. U poţářiště dohled zajistí zaměstnanci lesů, všechny 

jednotky odjely na své základny. Poţárem nevznikla ţádná škoda, hodnota 

uchráněného majetku je nulová. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost zodpovědné 

fyzické osoby při pálení.  

17:28 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří bytu byla do Novohradské ulice č. 

p. 1251/104 v Českých Budějovicích na ţádost ZZS povolána jednotka z centrální 

stanice České Budějovice. Hasiči nezasahovali, kdyţ přijeli na místo, záchranáři 

ZZS byli jiţ uvnitř bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 22. června 



10:04 Technický zásah – Ve Velešíně v ulici Na Vrších likvidovala profesionální 

jednotka z centrální stanice Český Krumlov na ţádost příslušníků Městské policie 

Velešín z vozovky skvrnu od uniklých provozních látek. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 22. únor  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 22. června 

15:14 Požár – Během deseti minut uhasila jednotka z centrální stanice poţár odpadu 

v plastovém kontejneru v Budovatelské ulici v Písku. Poţárem nevznikla ţádná 

škoda, hodnota uchráněného majetku činí Kč 7 500,--. 

15:17 Technický zásah – Zdravotnická záchranná sluţba si vyţádala profesionální hasiče 

z centrální stanice do Topělecké ulice č. p. 425 v Písku k technickému zásahu – 

pomoc se snesením pacienta. 

19:50 Technický zásah – Ve Švermově ulici č. p. 655 v Milevsku čerpala místní 

profesionální jednotka vodu ze sklepa.  

19:54 Technický zásah – Stejný zásah provedli milevští profesionálové a dobrovolní 

hasiči v ulici Čs. legií č. p. 309 v Milevsku. 

19:57 Technický zásah – Vodu ze zatopeného suterénu zimního stadionu v Milevsku 

čerpali opět profesionálové z místní poţární stanice.  

20:32 Technický zásah – Jednotka SDH obce Líšnice provedla ve své obci čištění 

kanalizace. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 22. červen 

16:25 Únik nebezpečných látek – Na ţádost Městské policie Prachatice zlikvidovala 

místní profesionální jednotka na parkovišti v Pivovarské ulici z vozovky malé 

mnoţství nafty uniklé ze zaparkovaného osobního automobilu Mercedes Benz. 

18:09 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nová Pec odstranila ve své obci na ţádost 

starosty u domu č. p. 107 roj nebezpečného hmyzu. 

21:08 Technický zásah – Mezi Blanickým mlýnem a Mlynářovicemi odklidili dobrovolní 

hasiči obce Volary z vozovky spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Strakonice 



Středa 22. června 

4:56 Planý poplach – Ve firmě Forestina s. r. o. v obci Mnichov ohlásila elektrická 

poţární signalizace poţár. Jednalo se o planý poplach, který prověřila profesionální 

jednotka z centrální stanice Strakonice.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 22. června 

7:28 Dopravní nehoda – Bez jakéhokoli zranění se obešla dopravní nehoda dvou 

osobních automobilů značek Škoda Forman a Škoda Octavia, které se střetly u obce 

Čeraz. Odstranění následků nehody provedla profesionální jednotka ze stanice 

Soběslav. Hasiči u obou vozů odpojili akumulátor a vyčistili vozovku od uniklého 

motorového oleje. Po zadokumentování nehody Policií ČR jednotka místo nehody 

uklidila a pomohla s naloţením aut na vůz odtahové sluţby.  

10:27 Technický zásah – Sklepním okénkem vnikli do domu č. p. 328 ve Veselí nad 

Luţnicí ve Čtvrti J. Hybeše za přítomnosti příslušníků Policie ČR a Městské policie 

profesionální hasiči ze stanice Soběslav.  

18:00 Dopravní nehoda – V Plané nad Luţnicí na silnici I/3 u základní školy v ulici 

ČSLA řešili profesionální hasiči z centrální stanice Tábor dopravní nehodu vozů 

VW Transporter a Chevrolet. Zásah hasičů si vyţádala Policie ČR. Jednotka 

provedla u vozů protipoţární opatření, Chevrolet odtáhla na blízké parkoviště a 

vyčistila vozovku od uniklých provozních náplní. U nehody byla přítomna Policie 

ČR. 

19:57 Technický zásah – V obci Vlásenice odstranila jednotka SDH obce Jistebnice 

z komunikace spadlý strom. 

19:59 Požár – Úder blesku byl příčinou ohlášeného poţáru bioplynové stanice v obci 

Malšice. Operační středisko HZS Jihočeského kraje k zásahu vyslalo osádky dvou 

cisteren z centrální stanice Tábor a zároveň svolalo jednotku SDH obce Malšice. 

Průzkum místa události ukázal, ţe se jednalo o budovu bioplynové stanice, která 

nebyla ještě v provozu a nebyl v ní ţádný plyn. Úderem blesku došlo jak k ohoření 

plachty a obloţení, tak především ke zničení vnitřního zařízení – fermentoru. Kdyţ 

hasiči přijeli na místo, bylo nutné provést uţ jen rozebrání konstrukce objektu a 

úplné dohašení. Za půl hodiny po příjezdu hasičů byla ohlášena úplná likvidace 

poţáru. Vyšetřovatel HZS společně s Policií ČR a majitelem stanice stanovil výši 

vzniklé škody předběţně na Kč 5 000 000,--. V 21:30 hodin jednotky HZS zásah 

ukončily a místo události předali majiteli.  

 


