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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 25. června 

04:54 Požár – Na ohlášený poţár osobního automobilu vyjela do ul. B. Němcové 

v Českých Budějovicích místní jednotka profesionálních hasičů. V 05:06 hod. hasiči 

poţár zlikvidovali. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 50 tis. Kč. Při poţáru nebyl 

nikdo zraněn. Návrat jednotky v 05:20 hod. 

10:17 Technický zásah -  Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice České 

Budějovice vyjela do obce Hluboká nad Vltavou, ulice Fügnerova na otevření bytu. 

Návrat jednotky v 11:31 hod. 

17:51 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů vyjela do obce České Budějovice, ulice  P. J. Šafaříka profesionální 

jednotka z poţární stanice Suché Vrbné. Návrat jednotky v 19:27 hod. 

18:51 Technický zásah – Na otevření bytu na Lidické Tř. v Českých Budějovicích vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 19:27 hod. 

22:42 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka z poţární stanice Suché Vrbné vyjela na 

úklid vozovky po dopravní nehodě u obce Češnovice.  

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 25. června 

13:46 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky pod dopravní nehodě dvou motocyklů u obce 

Jenín vyjela jednotka SDH obce Vyšší Brod. Návrat jednotky ve 14:28 hod. 

15:58 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Český 

Krumlov vyjela k obci Chlumec na úklid po dopravní nehodě dvou motocyklů. Při 

nehodě byla zraněna jedna osoba. Návrat jednotky v 16:37 hod. 

16:41 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě, při které byl sraţen pes, 

provedla v Roţmberské ulici ve Větřní místní jednotka SDH. Návrat jednotky 

v 16:59 hod. 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 25. června 

12:39 Technický zásah -  Otevření bytu na ţádost Policie ČR provedla na sídlišti Vajgar 

v Jindřichově Hradci místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky 

ve 13:11 hod. 

15:30 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě závodního vozu u obce Starý Bozděchov 

vyjela při asistenci u rallye jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice 

Jindřichův Hradec. Návrat jednotky v 16:05 hod. 

 

 

 

 



Územní odbor Písek 

Sobota 25. června  

07:47 Technický zásah -  Na technickou pomoc – ořezávání stromů vyjela do obce 

Protivím, ul. Švermova  jednotka HZSP SŢDC České Budějovice s rychlým 

zásahovým automobilem. Návrat jednotky ve 12:44 hod. 

13:37 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Týn nad 

Vltavou vyjela k dopravní nehodě u obce Albrechtice nad Vltavou. Jednalo se o 

dopravní nehodu osobního automobilu a motocyklu. Jednotka spolu s Policií ČR 

řídila provoz, zajistila místo nehody a následně provedla úklid vozovky.  Při nehodě 

byly zraněny dvě osoby, které svým zraněním podlehly. Návrat jednotky v 18:25 

hod. 

16:45 Technický zásah -  Na asistenci při sportovním utkání v obci Dolní Záboří poskytla 

jednotka SDH obce Záboří. Návrat jednotky v 18:41 hod. 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 25. června 

10:02 Technický zásah -  Jednotka SDH obce Stráţný vyjela do obce Hliniště na 

odčerpání vody z prasklého vodovodního potrubí a asistenci při opravě na ţádost 

starosty obce. Návrat jednotky ve 14:35 hod. 

14:48 Požár -  Na poţár v bytě v Krumlovské ulici v Prachaticích vyjel ZPP z místní 

poţární stanice. Poţár byl uhašen svépomocí, hasičské jednotky nezasahovaly.  

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 25. června 

04:38 Požár – Na poţár osobního automobilu v obci Vodňany vyjela místní jednotka 

profesionálních hasičů. Ve 04:43 hod. se hasičům podařilo poţár zlikvidovat. 

Vzniklá škoda byla vyčíslena na 5 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 30 tis. Kč. Návrat 

jednotky v 05:38 hod. 

07:47 Požár – Na ohlášený poţár tújí v Mírové ulici ve Strakonicích vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o poţár kolny.   

Hasiči poţár lokalizovali a v 9:00 hod. velitel ohlásil jeho likvidaci. Místo události 

bylo poté předáno majiteli.  Při poţáru vznikla škoda ve výši 4,5 tis.Kč, uchráněné 

hodnoty činí 20 tis. Kč. Příčina poţáru je v šetření. Návrat jednotky v 09:21 hod. 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 25. června 

08:25 Technický zásah – Asistenci  při závodu člunů na rybníku Jordán v Táboře poskytla 

s rychlým zásahovým automobilem a gumovým člunem místní jednotka SDH. 

Návrat jednotky v 18:12 hod. 

09:45 Technický zásah -  Na otevření bytu v ulici Dukelských bojovníků v Táboře vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů.  Návrat jednotky v 10:22 hod. 



19:40 Technický zásah -  Na další otevření bytu tentokrát na ţádost Policie ČR vyjela 

stejná jednotka ve své obci do ul. Havanská. Jednotka nakonec nezasahovala. Návrat 

jednotky v 19:58 hod. 

 

 

 

 

 

 

 


