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Územní odbor České Budějovice 

Středa 29. června 

06:19 Planý poplach – Na požár ohlášený EPS vyjela v obci České Budějovice, ul. 

Roberta Bosche místní profesionální jednotka. Jednalo se o planý poplach. Návrat  

jednotky v 06:35 hod. 

12:30 Technický zásah – Otevření vytu ve Slunečné ulici v Českých Budějovicích 

provedla místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 14:01 hod. 

13:00 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu u obce Staré Hodějovice vyjely jednotky 

profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice a Suché Vrbné. Po 

příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o střed dvou osobních vozidel, 

dvou nákladních vozidel a motocyklu. Při nehodě bylo zraněno 8 osob. Hasiči 

provedli zajištění vozidel proti požáru a sanaci vozovky. Na místě byla přítomna 

Policie ČR, Městská policie a  ZZS. Návrat poslední jednotky v 16:53 hod. 

16:03 Planý poplach – Na požár ohlášený EPS vyjela do Hlinecké ulice v Týně nad 

Vltavou místní profesionální jednotka. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se 

jedná o planý poplach. Návrat jednotky v 16:39 hod. 

16:18 Požár – K ohlášenému požáru stromu v obci Srubec vyjela jednotka profesionálních 

hasičů z požární stanice České Budějovice. Hasiči strom uhasili jedním 

vysokotlakým proudem. Návrat jednotky v 17:18 hod. 

16:47 Požár – Na ohlášený požár lesa v obci Radostice vyjela profesionální jednotka 

z požární stanice Trhové Sviny a jednotky SDH Radostice, Borovany a Ledenice. 

Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár o rozloze cca 50 x 50m. Jednotky provedly 

lokalizaci požáru a krátce po devatenácté hodině byl požár zlikvidován. Při zásahu 

nebyl nikdo zraněn. Návrat poslední jednotky v 20:44 hod. 

18:52 Technický zásah – Na technickou pomoc vyjela v obci České Budějovice místní 

profesionální jednotka s rychlým zásahovým automobilem. Návrat jednotky v 19:18 

hod. 

23:17 Technický zásah – Otevření uzavřených prostor provedla v obci České Budějovice, 

Rudolfovská tř. místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky ve 23:34 

hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 29. června 

 Bez událostí 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 29. června 

 Bez událostí 

 



 

Územní odbor Písek 

Středa 29. června 

15:42 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Čimelice provedla 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Písek. Návrat jednotky v 17:07 

hod. 

20:16 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu vyjela do ulice Žižkova 

v Protivíně místní jednotka SDH. Návrat  jednotky v 20:44 hod. 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 29. června 

15:49 Únik nebezpečných látek – Úklid pohonných hmot vyteklých z osobního 

automobilu na pozemní komunikaci provedla v Pivovarské ulici v Prachaticích na 

žádost Městské policie jednotka místních profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 

16:03 hod. 

15:51 Planý poplach – K ohlášenému požáru trafostanice v obci Husinec vyjela 

profesionální jednotka z požární stanice Prachatice. Na místě bylo průzkumem 

zjištěno, že se jedná o planý poplach.. Návrat jednotky v 16:12 hod. 

17:12 Technický zásah – Na likvidaci nebezpečného hmyzu vyjela  v obci Strážný místní 

jednotka SDH. Návrat jednotky v 17:26 hod. 

17:57 Technický zásah –  Na technickou pomoc – čerpání vody vyjela k obci Smrčná   

jednotka SDH Svatá Máří s cisternovou automobilovou stříkačkou. Návrat jednotky 

v 19:14 hod. 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 29. června 

 Bez událostí 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 29. června 

08:50 Požár – K požáru autobusu v obci Horky vyjela jednotka profesionálních hasičů 

z požární stanice Tábor. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o 

požár motorové části autobusu, který byl při příjezdu jednotky již lokalizován 

projíždějícím řidičem za pomoci práškového hasícího přístroje. Hasiči požár 

zlikvidovali pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. 

Přímá škoda činí 30 000,-- Kč , uchráněno bylo 1 000 000-- Kč.  Návrat jednotky v 

09:30 hod. 

10:13 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu s vyproštěním vyjela do obce Čelkovice 

profesionální jednotka z požární stanice Tábor. Jednalo se o střet dvou osobních 

automobilů. V době příjezdu jednotky na místo události se řidiči nacházeli již mimo 



vozidla. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči provedli kontrolu, zda z havarovaných 

vozidel neunikají provozní kapaliny a v 10:43 hod. se vrátili na základnu. 

15:40 Dopravní nehoda – K došetření srážky 2 vlaků bez pasažérů v obci Veselí 

nad Lužnicí vyjela jednotka HZSP SŽDC České Budějovice. Návrat jednotky 

ve 21:19 hod. 

 

 

 

 

 

 


