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Územní odbor České Budějovice 

Středa 6. července 

9:30 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné odstranila v obci 

Srubec v Hodějovické ulici roj nebezpečného hmyzu. 

14:51 Technický zásah – Stejný zásah si připsali profesionálové z centrální stanice České 

Budějovice, a to také v obci Srubec v ulici K Hájovně č. p. 774. 

16:45 Požár – Osádka cisterny z jednotky SDH obce Ledenice zasahovala u své obce u 

Adamovského rybníka u požáru trávy. Požár zasáhnul plochu cca 3 x 3 metry, hasiči 

jej uhasili za necelou půlhodinu. Vzniklá škoda je nulová. 

17:46 Technický zásah – Další odstranění nebezpečného hmyzu eviduje jednotka 

z centrální stanice na tř. Čsl. legií v Českých Budějovicích.  

18:26 Únik nebezpečných látek – V Nádražní ulici v Českých Budějovicích u prodejny 

Siko vyčistili profesionálové ze stanice Suché Vrbné vozovky od malého množství 

nafty uniklé z motocyklu. 

20:34 Technický zásah – V Štítného ulici č. p. 65/20 v Českých Budějovicích provedla 

místní profesionální jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 6. července 

12:36 Technický zásah – Jednotka SDH obce Vyšší Brod odstranila v obci Přední Výtoň 

č. p. 68 roj nebezpečného hmyzu. 

16:36 Technický zásah – Větev hrozícím pádem na vozovku odřezala a odklidila 

v Českém Krumlově na výjezdu na Větřní profesionální jednotka z centrální stanice.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 6. července 

0:40 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla Zdravotnické záchranné 

službě v Komenského ulici č. p. 189 v Českých Velenicích jednotka místních 

dobrovolných hasičů. 

11:13 Požár – Jednotka SDH obce Studená a profesionálové ze stanice Dačice byli vysláni 

za obec Studenou k požáru motorky. Jako první na místo přijela dobrovolná 

jednotka, která zjistila, že se jedná o motocykl Jawa a že sama stačí na likvidaci 

požáru. Profesionální jednotka byla v průběhu cesty k zásahu odvolána. Hasiči požár 

uhasili během několika minut. Škoda způsobená požárem činí Kč 7 000,--, hodnota 

uchráněného majetku je nulová. Příčinou vzniku požáru byla technická závada. 

15:37 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila na dětském chatovém 

táboře u obce Lásenice profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec.  



18:50 Technický zásah – Jednotka z centrální stanice vyjela ve svém městě do ulice Pod 

Vrchy, kde u domu č. p. 381 měla po silném dešti čerpat vodu. Ta ale odtekla ještě 

před příjezdem hasičů. Jednotka nezasahovala. 

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 6. července 

17:52 Technický zásah – V Písku na turistické lávce odstranila místní profesionální 

jednotka roj nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 6. července 

14:08 Technický zásah – Jednotka SDH obce Lenora zajistila ve své obci vyčištění 

komunikace po silném dešti. 

17:52 Požár – Škoda ve výši Kč 30 000,-- byla vyčíslena po požáru osobního automobilu 

tovární značky VW Golf, který hořel v obci Lhenice v ulici Na Sadech. Požár 

zlikvidovali profesionální hasiči z centrální stanice Prachatice společně s jednotkou 

SDH obce Lhenice. Hodnota uchráněného majetku činí Kč 10 000,--, příčina vzniku 

požáru je předmětem šetření. 

21:16 Technický zásah – V obci Nová Pec odstranila místní dobrovolná jednotka u domu 

č. p. 56 roj nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 6. července 

8:41 Technický zásah – Na silnici III. třídy mezi obcemi Rojice a Láz rozřezali a 

odklidili profesionální hasiči z centrální stanice Strakonice letitou vzrostlou vrbu, 

která se přibližně ve dvou metrech přelomila a spadla na komunikaci.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 6. července 

8:02 Dopravní nehoda – Tragická dopravní nehoda se stala na silnici I. třídy č. p. 19 za 

obcí Kladruby ve směru na Pelhřimov u obce Dolní Hořice, kde se střetly dva osobní 

automobily značek Opel Astra a Alfa Romeo. Na místo nehody byla povolána 

společně se zdravotníky ZZS a Policií ČR profesionální jednotka z centrální stanice 

Tábor. Průzkum místa události ukázal, že jeden z vozů zůstal stát na vozovce, druhý 

se nachází v příkopu. V obou vozech zůstali zaklíněni řidiči, další dvě zraněné osoby 

z Opelu byly mimo havarovaný vůz již v péči ZZS. Za použití vyprošťovacího 

zařízení a rozpínacího válce hasiči vyprostili z vozu Alfa Romeo zraněnou řidičku  a 



transportovali jí do připraveného vrtulníku LZS. U zaklíněného řidiče vozu Opel 

Astra lékař konstatoval smrt. Zasahující hasiči dále oba havarované vozy zabezpečili 

proti požáru a za použití sorbentu vyčistili vozovku od uniklých provozních látek. 

Po zadokumentování nehody Policií ČR jednotka HZS vyprostili mrtvého řidiče a 

předali pohřební službě. Hasiči pak spolupracovali při naložení aut na odtahovou 

službu a provedli závěrečný úklid místa nehody. Silnice byla po dobu záchranných a 

likvidačních prací v obou směrech uzavřena. Zásah jednotky HZS byl ukončen 

v 11:36 hodin. 

 


