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Zpracovala: mjr. Bc. Lenka Křížová 



Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 30. června  

07:36 Technický zásah – Ořezání větví provedla v obci Hrdějovice jednotka HZSP SŢDC 

České Budějovice. Návrat jednotky v 16:27 hod. 

07:37 Technický zásah – Na technickou pomoc – dodávku v obci Borovany vyjela 

jednotka HZSP SŢDC České Budějovice. Návrat jednotky v 09:12 hod. 

08:53 Požár – Na poţár v Jeronýmově ulici v Českých Budějovicích – objekt edagogické 

fakulty vyjíţděla jednotka místních profesionálních hasičů. Jednalo se o cvičení. 

Návrat poslední jednotky v 10:10 hod. 

13:56 Technický zásah – Na pomoc při odčerpání vody z kabelového kolektoru na 

křiţovatce ulic Pekárenská a Kostelní v Českých Budějovicích vyjela místní 

profesionální jednotka. . Návrat. jednotky v 17:06 hod. 

17:28 Technický zásah – Na odstranění spadlého stromu vyjela do ulice České Vrbné 

v Českých Budějovicích místní jednotka profesionálních hasičů. Jednalo se o asi 

15-ti metrový listnatý strom o průměru kmenu asi 40 cm, který padl na rodinný dům 

a jednou větví se opřel o střechu domu. Strom svým pádem nezpůsobil na domě ani 

jinde ţádné škody. Hasiči strom lanem zajistili a postupným ořezáváním 

a podpíráním ţebříky jej rozřezali. Po zlikvidování stromu se jednotka 19:11 hod. 

vrátila na základnu. 

22:19 Požár – Na ohlášený poţár haly výrobny palet v Litvínovicích vyjíţděly jednotky 

profesionálních hasičů z poţární stanice České Budějovice, Suché Vrbné, Křemţe 

a jednotky SDH obcí Hluboká nad Vltavou, Litvínovice, Ţabovřesky, Zliv, Dubné 

a Hrdějovice. Po příjezdu jednotek byla zasaţena plameny celá střecha výrobní haly, 

na které byly umístěny solární panely, uvnitř naskladněné palety a nakladač palet, 

který byl rovněţ zasaţen. Došlo ke zřícení jedné zděné příčky. Jednotky zahájily 

hasební práce v dýchacích přístrojích a ochranu okolních výrobních budov a 

novostaveb poblíţ. Ve 23:43 hod. byl vyhlášen III. stupeň poţárního poplachu.  

Poţár byl lokalizován ve 23:44 hod. Likvidační práce stále pokračují. Škoda byla 

vyčíslena na 14 000 000,-- Kč, uchráněné hodnoty činí 20 000 000,-- Kč. Příčina 

vzniku poţáru se vyšetřuje. Nikdo nebyl zraněn. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 30. června  

09:16 Technický zásah – Na otevření bytu v Omlenické ulici v obci Kaplice vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 10:46 hod. 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 30. června  

08:47 Dopravní nehoda – Na uvolnění komunikace po dopravní nehodě traktoru v obci 

Hospříz vyjíţděli s automobilovým jeřábem hasiči z poţární stanice Jindřichův 

Hradec. Návrat jednotky v 12:03 hod. 

17:26 Technický zásah – Odstranění stromu z komunikace v obci Jarošov nad Neţárkou 

provedla jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Jindřichův Hradec. 

Návrat jednotky v 18:00 hod. 



17:34 Technický zásah – Profesionální jednotka z poţární stanice Třeboň vyjela ve své 

obci odstranit reklamní plachtu z budovy na Masarykově náměstí. Po příjezdu na 

místo bylo průzkumem zjištěno, ţe vlivem silného větru došlo k uvolnění plachty 

a hrozil její pád. Hasiči plachtu s pomocí automobilové plošiny plachtu vytáhli a 

zajistili proti větru.  Návrat jednotky v 18:17 hod. 

18:14 Technický zásah – Na odstranění stromu z telefonního vedení  vyjela v obci 

Luţnice místní jednotka SDH. Návrat poslední jednotky v 18:18 hod. 

18:35 Technický zásah – Odstranění padlého stromu v obci Majdalena provedla jednotka 

HZSP SŢDC České Budějovice. Návrat poslední jednotky v 22:18 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 30. června  

10:18 Technický zásah – Na pomoc při hledání pohřešované osoby v rybnících v obci 

Písek Budějovické předměstí vyjeli profesionální hasiči z poţární stanice Písek 

a jednotka SDH obce Písek se dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami, 

rychlým zásahovým automobilem, dvěma čluny a další automobilní technikou.  

Pátrání má zatím negativní výsledek, v pátrání se bude následujících dnech 

pokračovat. Návrat poslední jednotky v 12:41 hod. 

16:08 Technický zásah – Na otevření bytu obci Milevsko, Písecké předměstí vyjela na 

ţádost Policie ČR místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 16:50 

hod. 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 30. června  

 Bez událostí 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 30. června  

07:59 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Draţejov vyjíţděla s rychlým 

zásahovým automobilem profesionální jednotka z poţární stanice Strakonice. Návrat 

poslední jednotky v 10:09 hod. 

15:07 Technický zásah – Odstranění prasklého skla z pláště panelového domu na Sídlišti 

Škorna ve Vodňanech provedla místní profesionální jednotka. Hasiči sklo s pomocí 

automobilového ţebříku odstranili a uklidili. Návrat jednotky v 16:01 hod. 

15:16 Technický zásah – Na odstranění částí rozbité signalizace z komunikace v obci 

Vodňany vyjela místní profesionální jednotka a jednotka HZSP SŢDC České 

Budějovice. Jednalo se o výstraţné zařízení na ţelezničním přejezdu, které bylo 

uraţeno projíţdějícím nákladním automobilem. Návrat poslední jednotky v 17:29 

hod. 

 

 



Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 30. června  

07:07 Dopravní nehoda – K odstranění následků dopravní nehody v obci Balkova Lhota 

vyjela profesionální jednotka z poţární stanice Tábor. Po příjezdu na místu bylo 

průzkumem zjištěno, ţe se jedná o střet osobního a nákladního automobilu. Jedna 

zraněná osoby byla odvezena osádkou ZZS ještě před příjezdem jednotky, k dalším 

zraněním nedošlo. Hasiči provedli likvidační práce – sanaci po uniklých PHM, 

přečerpání nafty z proraţené nádrţe vozidla, naloţení vozidla na odtah, úklid 

vozovky a překládku zboţí podléhajícího zkáze z nákladního automobilu na 

náhradní vozidlo. Návrat  jednotky v 09:46 hod. 
 

09:41 Technický zásah – Na únik plynu v důsledku proraţeného plynového potrubí v obci 

Čekanice, Průběţná ul. vyjela profesionální jednotka z poţární stanice Tábor. Návrat 

poslední jednotky v 10:08 hod. 

19:07 Požár – Na poţár dřevěné boudy a lesního porostu v Táboře Čekanicích vyjela 

jednotka profesionálních hasičů Tábor. Jednalo se o poţár dřevěné boudy o rozloze 

4 x 4 m, která byla zachvácena v plném rozsahu a dále části lesa. Hasiči poţár 

lokalizovali a s pomocí dvou vysokotlakých proudů uhasili. Poţárem se obešel bez 

zranění, škoda nevznikla. Návrat poslední jednotky v 20:06 hod. 

 

 

  

 


