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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 23. června 

7:16 Technický zásah – Osádka cisterny ze stanice Trhové Sviny dohašovala u obce 

Olešnice včerejší poţár. Znova se na jednom místě rozhořel mezi kořeny pařezů 

poţár. Zásah hasiči ukončili v 10:14 hodin.  

7:46 Technický zásah – Stejná jednotka zároveň provedla v obci Bošilec asistenci při 

svařování. 

9:03 Technický zásah – Pro Policii ČR otevřela jednotka z centrální stanice dveře sklepa 

v domě č. p. 2661 v ulici U Trojice v Českých Budějovicích. 

12:01 Požár – Za obcí Borek ve směru na Prahu uhasila osádka cisterny z centrální stanice 

poţár trávy na ploše cca 40 m
2
. K likvidaci poţáru pouţili jeden vysokotlaký proud. 

Zásah trval necelou hodinu. Vzniklá škoda je nulová. 

13:27 Požár – Další poţár trávy, tentokráte na ploše cca 2 x 2 metry, likvidovala u obce 

Jivno v místě zvaném Na Klaudě profesionální jednotka z centrální stanice České 

Budějovice. Poţár také nezpůsobil ţádnou škodu. 

13:33 Únik nebezpečných látek – Profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné vyčistila 

v Riegrově ulici v Českých Budějovicích vozovku od malého mnoţství motorového 

oleje.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 23. června 

6:57 Technický zásah – Mezi obcemi Blatná a Světlík odstranili hasiči ze stanice 

Frymburk z vozovky spadlý strom. Hasiči strom rozřezali motorovými pilami a ze 

silnice odklidili. 

9:41 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu Státního a 

okresního archivu v Českém Krumlově. Jednotka z centrální stanice byla odvolána 

ještě během jízdy k zásahu – jednalo se o planý poplach. 

17:25 Požár – Profesionální hasiči ze stanice Frymburk vyjeli k ohlášenému kouři 

linoucímu se z oken bytu v panelovém domě č. p. 274 v Zahradní ulici ve Vyšším 

Brodě. V okamţiku příjezdu jednotky na místě jiţ byla přítomna jednotka místních 

dobrovolných hasičů, která násilně vnikla do bytu a zjistila, ţe kouř způsobily 

potraviny spálené v troubě. Poţár byl uhašen a celý prostor bytu odvětrán. Poté bylo 

místo zásahu předáno Policii ČR. Zásah jednotek HZS byl ukončen v 18:42 hodin. 

Poţárem nevznikla ţádná škoda.  

22:20 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Vyšší Brod si připsala další zásah, a to na 

komunikaci mezi obcemi Loučovice a Vyšší Brod, kde odstranili následky dopravní 

nehody.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 23. června 



13:27 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými zůstalo zabouchnuté malé dítě, otevřela 

v Dačicích v ulici Nivy č. p. 163 profesionální jednotka z místní poţární stanice.  

 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 23. června 

7:19 Technický zásah – U obce Březí zasahovali profesionální hasiči ze stanice 

Milevsko, kteří zde pomocí motorových pil odstranili nebezpečně nakloněný strom.  

8:01 Technický zásah – Jednotka SDH obce Hrejkovice čerpala ve své obci ze sklepa 

domu č. p. 30 vodu. 

13:58 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě zajistila v Písku v Praţské 

ulici za kruhovým objezdem na autobusové zastávce profesionální jednotka z místní 

centrální stanice.  

15:02 Dopravní nehoda – Další úklid vozovky po dopravní nehodě provedla tatáţ 

jednotka u průmyslové zóny na Praţském předměstí v Písku, kde se střetly dva 

osobní automobily. Hasiči vozovku čistili od uniklé chladící kapaliny. Při nehodě 

utrpěly zranění dvě osoby. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 23. června 

7:25 Technický zásah – Jednotka HZSP SŢDC zajistila v obci Chroboly jeřábové práce. 

14:03 Technický zásah – Malé dítě, kterému se podařilo zamknout dveře bytu a v zámku 

zlomit klíč, vysvobodili v obci Šumavské Hoštice č. p. 64 profesionální hasiči ze 

stanice Vimperk. Hasiči museli rozlomit zámek dveří. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 23. června 

14:18 Technický zásah – Za základní školou na dětském hřišti na náměstí 5. května ve 

Vodňanech odstranili místní profesionálové roj nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 23. června  Bez událostí 

 


