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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 28. června 

07:45 Požár – Profesionální jednotka hasičů z požární stanice České Budějovice 

a jednotka SHD obce Hluboká nad Vltavou vyjela k obci Poněšice na požár pytle s 

odpadem. Návrat poslední jednotky  v 8:49 hod.  

08:05 Požár – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice vyjela 

ve své obci do ulice Nádražní na požár osobního automobilu ve druhém podzemním 

podlaží obchodního centra. Jednalo se o taktické cvičení. Návrat jednotky v 08:48 

hod. 

10:37 Technický zásah – Na likvidaci roje nebezpečného hmyzu vyjela do ulice Větrná 

v Českých Budějovicích profesionální jednotka z požární stanice Suché Vrbné. 

Návrat jednotky v 11:29 hod. 

12:45 Technický zásah – Na otevření bytu do ulice Budivojova v Českých Budějovicích 

vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Jednotka byt otevřela a ve 13:15 hod. 

se vrátila na základnu. 

17:41 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Suché Vrbné 

vyjela na likvidaci následků dopravní nehody mezi obcemi Planá a Homole. Hasiči 

na místě zajistili místo nehody, provedli likvidaci uniklého motorového oleje a úklid 

vozovky. Poté bylo místo zásahu předáno Policii ČR. Návrat jednotky v 18:17 hod. 

18:04 Požár – Na likvidaci požáru v Nádražní ulici v Českých Budějovicích vyjela 

jednotka HZSP SŽDC. Jednalo se o hořící trávu na ploše 2 x 2 m. Požárem, který 

hasiči bezprostředně po příjezdu na místo události zlikvidovali, nevznikla žádná 

škoda. Návrat jednotky v 18:29. 

18:42 Záchrana osob a zvířat – Na žádost Policie ČR vyjela jednotka profesionálních 

hasičů z požární stanice České Budějovice do obce Zliv, rybník Mydlák poskytnout 

pomoc při chycení osoby z vody. Návrat jednotky v 19:28 hod. 

19:25 Požár – Profesionální jednotka hasičů z požární stanice České Budějovice vyjela do 

obce Jivno na požár větvě spadlé na dráty elektrického vedení. V době příjezdu 

hasičů na místo zásahu větev již spadla - jednotka nezasahovala. Návrat jednotky na 

základnu v 19:48 hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 28. června 

08:10 Požár – Do Pohorské ulice v Kaplici vyjela na ohlášený požár místní jednotka 

profesionálních hasičů. Jednalo se o cvičení. Návrat jednotky v 09:39 hod.  

11:04 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Český 

Krumlov vyjela ve své obci do ulice Rybářská na odstranění nalomené větve hrozící 

pádem do ulice. Hasiči větev odstranili s použitím lezecké výstroje a motorové pily. 

Návrat jednotky ve 12:09 hod. 

13:22 Požár – Na ohlášený požár trafostanice fotovoltaické elektrárny v obci Hubenov – 

Rožnov vyjela profesionální jednotka z požární stanice Kaplice a jednotka SDH 

Kaplice. Jednalo se o požár rozvodné skříně v objektu trafostanice. Hasiči požár 

zlikvidovali a objekt byl následně odvětrán přirozenou ventilací. Požárem vznikla 



škoda ve výši 500 000,-- Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 3 000 000,-- Kč. 

Při požáru nebyl nikdo zraněn. 

14:16 Technický zásah – Na vytažení kontejneru z vody vyjela v obci Loučovice na 

žádost starosty místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 14:46 hod. 

18:15 Požár  - Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Český Krumlov vyjela 

k obci Přídolí na ohlášený požár lesa. Jednalo se o požár hrabanky na rozloze 5 x 4 

m, který jednotka s pomocí C proudu uhasila. Požárem nevznikla škoda. Návrat  

jednotky v19:28 hod. 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 28. června 

08:04 Technický zásah – Na technickou pomoc do ulice Za kostelem v Jindřichově 

Hradci vyjela na žádost starosty města místní jednotka profesionálních hasičů 

s automobilovou plošinou. Hasiči na místě provedli částečné zajištění uvolněné části 

atiky historického domu. Návrat jednotky v 10:04 hod. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 28. června 

05:18 Požár – Jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Písek vyjela ve své obci 

do ulice Tylova na požár osobního automobilu. Po příjezdu jednotky na místo 

zásahu bylo vozidlo v plamenech. Po lokalizaci požáru jej hasiči do dvou minut 

zlikvidovali. Požárem vznikla škoda ve výši 15 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 3 tis. 

Kč. Návrat jednotky v 5:46 hod. 

09:37 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu vyjela do ulice 

Jablonského v Písku místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 10:20 hod. 

11:23 Technický zásah – Další nebezpečný hmyz vyjela odstranit do ulice J. A. 

Komenského v Milevsku jednotka místních profesionálních hasičů. Návrat jednotky 

v 11:40 hod.  

12:43 Planý poplach – Na ohlášený požár u obce Křenovice vyjela profesionální jednotka 

z požární stanice Milevsko. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované 

pálení na soukromé zahradě, jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky v 13:15 

hod.  

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 28. června 

09:56 Požár – Požár jeřábu v obci Žárovná vyjeli zlikvidovat profesionální hasiči 

z požární stanice Vimperk a jednotka SDH Vlachovo Březí. Jednalo se o zahoření 

v motorové části jeřábu v důsledku technické závady,. Před příjezdem jednotky na 

místo zásahu došlo k samouhašení požáru. Hasiči poskytli pomoc s nakládáním 

jeřábu na odtahové vozidlo a provedli úklid vozovky od vyteklých provozních 



kapalin. Požárem nevznikla žádná škoda, uchráněné hodnoty činí 400 tis. Kč.  

Návrat jednotky na základnu v 11:44 hod.  

12:38 Technický zásah – Na otevření bytu v Krumlovské ulici v Prachaticích vyjela 

na žádost Městské policie Prachatice místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat 

jednotky v 13:17 hod.  

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 28. června 

07:40 Technický zásah – Na ořezání stromů podél trati vyjela do obce Čejetice jednotka 

HZSP SŽDC České Budějovice. Návrat jednotky v 13:57 hod.  

20:23 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu vyjela do obce Blatná, 

ul. Nad Lomnicí jednotka z požární stanice Blatná. Návrat jednotky ve 20:36 hod.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 28. června 

08:25 Technický zásah – Na technickou pomoc – asistenci při svařování vyjela do obce 

Veselí nad Lužnicí jednotka HZSP SŽDC České Budějovice. Návrat jednotky 

v 11:43 hod. 

19:47 Dopravní nehoda – Na zajištění vozidla po dopravní nehodě vyjela k obci Mažice 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Soběslav. Jednalo se o dopravní 

nehodu osobního automobilu a motocyklu. Hasiči na místě provedli kontrolu, zda 

z vozidel nedochází k úniku provozních kapalin a pomohli ZZS s transportem jedné 

ze dvou zraněných osob do vrtulníků LZS. Po zadokumentování nehody Policií ČR 

jednotka provedla naložení motorky na odtahové vozidlo a úklid vozovky. Návrat 

jednotky ve 21:59 hod. 

 

 

 


