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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 21. června 

0:34 Záchrana osob – K Malému jezu v Českých Budějovicích byla k záchraně osoby 

z vody vyslána profesionální jednotka z centrální stanice. Na místo vyjela osádka 

cisterny a ţenijní Avie. Kdyţ hasiči přijeli na místo, byla osoba jiţ z vody venku a 

byla jiţ ošetřována ZZS. Jednotka nezasahovala. 

6:37 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR otevřeli hasiči z centrální stanice 

dveře bytu v domě č. p. 1181 v Netolické ulici v Českých Budějovicích. 

7:36 Technický zásah – Profesionální hasiči HZSP SŢDC asistovali v obci Chotýčany u 

svařovacích prací.  

11:12 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu eviduje jednotka z centrální 

stanice v Polní ulici č. p. 544/20 v Českých Budějovicích.  

12:22 Technický zásah – K původně ohlášenému poţáru nákladního automobilu vyjela 

k čerpací stanici Agip na výjezdu z Českých Budějovic na Český Krumlov 

profesionální jednotka z centrální stanice. Na místě bylo průzkumem zjištěno, ţe se 

jedná o přehřáté brzdy tahače. Hasiči ochladili zadní kola a brzdové obloţení 

vysokotlakým proudem. Poté změřili infrateploměrem a infrakamerou teplotu, zda 

ještě nehrozí nějaké další nebezpečí poţáru a vrátili se v 13:32 hodin na základnu. 

15:04 Technický zásah – U obce Kaliště u Lipí zasahovala profesionální jednotka 

z centrální stanice České Budějovice, která se pokoušela vytáhnout zapadlou 

sanitku. Vzhledem k tomu, ţe vůz byl zapadlý aţ po motorovou část a vzhledem 

k nepřístupnému terénu, se hasičům nepodařilo sanitku z podmáčené lesní cesty 

vytáhnout. Jednotka místo zásahu opustila, k vytaţení byl povolán traktor.  

16:34 Požár – Beze škody skončil poţár odpadu v plastovém kontejneru, který hořel 

v ulici J. Š. Baara v Českých Budějovicích. Poţár zlikvidovala osádka cisterny 

z centrální stanice.  

17:13 Požár – Dvě cisterny z centrální stanice České Budějovice vyjeli do obce Zborov, 

kde byl ohlášen poţár stavebního stroje. K zásahu operační středisko vyslalo také 

jednotku SDH obce Ledenice. Na místě se ukázalo, ţe došlo pouze k zahoření 

pryţové součástky v motorové části dálkově řízeného vibračního válce. Velitel 

zásahu odvolal dobrovolnou jednotku zpět na základnu. Poţár válce byl rychle 

uhašen. Vzniklá škoda činí Kč 3 000,--. V 18:13 hodin byla profesionální jednotka 

zpět na své základně.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 21. června 

11:57 Technický zásah – Na budově České obchodní banky na třídě Míru v Českém 

Krumlově odstranila místní profesionální jednotka roj nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 



Úterý 21. června 

1:54 Technický zásah – Osádka vyprošťovacího automobilu z centrální stanice 

Jindřichův Hradec vytáhla pomocí navijáku u obce Lásenice zapadlý kombajn. 

20:57 Únik nebezpečných látek – Malé mnoţství benzínu, které uniklo ze zaparkovaného 

osobního automobilu tovární značky Suzuki Swift na parkoviště v ulici Svobody 

v Třeboni, vyčistila z vozovky místní profesionální jednotka. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 21. června 

16:56 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice si v Praţské ulici č. p. 

113 v Písku připsala nouzové otevření dveří bytu. 

17:02 Technický zásah – Na Ţiţkově třídě v Písku uvízlo v motorové části 

zaparkovaného osobního automobilu zvíře. Hasiči z místní poţární stanice museli 

auto nadzvednout a zvíře vyprostit. Poté bylo předáno příslušníkům Městské policie 

Písek. Zásah byl ukončen v 17:38 hodin. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 21. června 

16:16 Technický zásah – Na monitoring kouře vyjela do obce Hrabice profesionální 

jednotka ze stanice Vimperk. Průzkum ukázal, ţe se jednalo o nenahlášené pálení. 

16:59 Technický zásah – Jednotka SDH obce Svojnice provedla ve své obci odstranění 

roje nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 21. června  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 21. června 

11:15 Technický zásah – Jednotka SDH obce Zálší zajistila ve své obci čerpání vody 

z domu.  

16:03 Technický zásah – Na ţádost ZZS vnikli hasiči z centrální stanice Tábor do domu 

č. p. 173 v obci Borotín.  

20:08 Technický zásah – U Kozího Hrádku zasahovala profesionální jednotka z centrální 

stanice, která zde z rybníka vytahovala osobní automobil. Vůz tovární značky Škoda 

Felicia combi sjel z vozovky a skončil ve vodě. Ve voze se nikdo nenacházel, hasiči 



prověřili, ţe nedošlo k ţádnému úniku provozních látek. Přesto byl o události 

informován pracovník ČIŢP s tím, ţe po vytaţení vozu z rybníka a případném úniku 

provozních látek bude opět obeznámen. Po zajištění vozu proti poţáru a 

zadokumentování nehody Policií ČR bylo auto pomocí navijáku z vody vytaţeno. 

Únik látek do vody nebyl zjištěn. Zásah byl pro jednotku HZS ukončen v 22:06 

hodin. 

21:56 Dopravní nehoda – Následky další nehody odstraňovala jednotka z centrální 

stanice Tábor na silnici II. třídy mezi obcemi Chýnov a Turovec. Střetla se zde dvě 

osobní auta značek Peugeot 205, které po sráţce skončilo na levém boku na poli, a 

Ford Escort, které zůstalo na vozovce. Zraněný řidič z Peugeotu byl v okamţiku 

příjezdu hasičů jiţ na cestě do nemocnice, tříčlenná osádka Fordu vyvázla bez 

zranění. Zasahující hasiči havarované vozy zajistili proti poţáru a zkontrolovali, ţe 

nedošlo k úniku provozních látek. Po vyšetření nehody Policií ČR hasiči otočili 

převrácený Peugeot zpět na kola a pomohli s naloţením vozů na odtahovou sluţbu. 

Likvidační práce hasičů skončili provedením úklidu místa nehody a vozovka byla 

opět zprůjezdněna. 

 


