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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 27. června 

06:38 Technický zásah - Na čerpání vody ze sklepa v ulici Ruská v Hluboké nad Vltavou 

vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 08:19 hod. 

07:37 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice České 

Budějovice vyjela ve své obci do ulice Kostelní na otevření bytu. Návrat jednotky 

v 07:56 hod. 

12:16 Požár – Na ohlášený poţár zahradního domku v obci Nová Ves vyjela profesionální 

jednotka z poţární stanice České Budějovice se dvěma cisternovými 

automobilovými stříkačkami. Jednalo se o poţár dřevěného objektu o rozměrech cca 

4 x 5 m, který byl při příjezdu jednotek zasaţen poţárem v celém rozsahu. Zároveň 

došlo vlivem sálavého tepla k poţáru uvnitř plechové boudy, která se nacházela 

těsně u plotu sousedního pozemku. Jednotka nasadila na likvidaci poţáru dva 

vysokotlaké proudy a dále po odřezání pantů dveří plechové boudy uhasila materiál 

zasaţený poţárem. Po likvidaci poţáru se jednotka HZS vrátila ve 13:30 hod. zpět 

na základnu.  Vzniklá škoda byla vyčíslena na 30 tis. Kč, uchráněné hodnoty 20 tis. 

Kč. Při poţáru nebyl nikdo zraněn. 

13:13 Technický zásah – Otevřít uzavřené prostory na Praţské třídě v Českých 

Budějovicích vyjela na ţádost Policie ČR místní jednotka profesionálních hasičů. 

Návrat jednotky ve 14:14 hod.  

15:16 Technický zásah – Na monitoring popraskaného stromu u obce Hluboká nad 

Vltavou vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 15:52 hod. 

15:50 Technický zásah – Jednotka HZSP SŢDC České Budějovice vyjela k obci 

Borovany na odstranění roje nebezpečného hmyzu. Návrat jednotky v 17:16 hod. 

16:32 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě vyjela k obci Rančice 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Suché Vrbné. Jednotka provedla 

úklid provozních kapalin z komunikace a v 17:12 hod. se vrátila na základnu. 

18:40 Technický zásah –  Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Týn nad 

Vltavou vyjela ve své obci na odstranění padlé větve na cyklostezce. Návrat 

jednotky v 19:47 hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 27. června 

09:50 Únik nebezpečných látek – Na likvidaci nebezpečných látek uniklých na pozemní 

komunikaci u Dolního Třebonína vyjela jednotka profesionálních hasičů z poţární 

stanice Český Krumlov. Jednalo se o 100 m dlouhou olejovou stopu. Hasiči provedli 

úklid vozovky. Návrat jednotky v 10:45 hod. 

19:48 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu vyjela do obce Zlatá 

Koruna jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Český Krumlov. Návrat 

jednotky na základnu ve 20:20 hod. 



23:52 Technický zásah – Na snesení pacienta pro ZZS vyjela do Urbinské ulice v 

Domoradicích  jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Český Krumlov. 

Návrat jednotky v 00:07 hod. 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 27. června 

08:55 Technický zásah – Na pomoc se snesením pacienta vyjela do obce Nová Včelnice, 

ulice Na Hliněnce profesionální jednotka z poţární stanice Jindřichův Hradec. 

Návrat jednotky v 09:58 hod. 

18:17 Technický zásah – Odstranit roj nebezpečného hmyzu na sídlišti Vajgar 

v Jindřichově Hradci vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky 

v 18:59 hod. 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 27. června 

05:45 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Čimelice vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Písek a jednotka SDH Mirovice. Jednalo se 

o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu, které narazilo do stromu. Při 

nehodě došlo ke zranění jedné osoby, která byla  příjezdu jednotek na místo jiţ 

v péči ZZS. Hasiči provedli úklid vozovky po dopravní nehodě. Návrat poslední 

jednotky v 07:02 hod. 

08:29 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Milevsko 

vyjela do obce Stehlovice na odstranění roje nebezpečného hmyzu. Návrat jednotky 

v 09:09 hod. 

13:37 Požár – Na poţár u obce Zátaví vyjela profesionální jednotka hasičů z poţární 

stanice Písek. Jednalo se o poţár lesního porostu ve strouze. Návrat poslední 

jednotky v 14:29 hod. 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 27. června 

15:33
 

Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu vyjela do ulice Nad 

Stadionem ve Vimperku jednotka místních profesionálních hasičů. Návrat jednotky 

v 15:55 hod.
 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 27. června 

07:20 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě na ţádost Policie ČR 

vyjela do obce Radošovice jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice 

Strakonice.  Návrat jednotky v 07:45 hod. 



07:43 Technický zásah –  Jednotka HZSP SŢDC České Budějovice vyjela do obce 

Sudoměř na technickou pomoc – odstranění keřů podél ţelezniční trati.Návrat 

jednotky ve 14:39 hod.   

10:25 Technický zásah – Na technickou pomoc – spolupráce se sloţkami IZS vyjela do 

obce Strakonice na ţádost Policie ČR místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat 

jednotky v 11:00 hod. 

10:31 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Blatná vyjela 

do obce Hněvkov na likvidaci nebezpečného hmyzu. Návrat jednotky v 10:49 hod. 

14:46 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Blatná, Šilhova ul. vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky na základnu v 16:01 hod. 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 27. června 

09:19 Požár – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Soběslav vyjela k obci 

Myslíkovice na ohlášený poţár lesa. Jednalo se o poţár hrabanky na ploše 10 m
2
. 

Hasiči poţár lokalizovali a v krátce před desátou hodinou se jej podařilo zlikvidovat. 

Poté bylo místo zásahu předáno majiteli. Poţárem nevznikla ţádná škoda, uchráněné 

hodnoty vyčísleny na 50 tis. Kč. Návrat jednotky v 10:19 hod. 

10:00 Technický zásah – Na technickou pomoc – asistence při svařování vyjela do obce 

Veselí nad Luţnicí jednotka HZSP SŢDC České Budějovice. Návrat jednotky 

ve 14:01 hod. 

18:29 Technický zásah – Odstranění roje nebezpečného hmyzu v obci Bechyně provedla 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 19:29 hod. 

 

 

 

 

 


