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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 

tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Úterý 12. července  

7:53 Technický zásah – Asistenci při svařování zajistila v obci Borovany profesionální 

jednotka HZSP SŽDC.  

16:43 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z centrální stanice vyjeli 

k nouzovému otevření dveří bytu do Branišovské ulice č. p. 945/46 v Českých 

Budějovicích. Jednotka nakonec nezasahovala, majitelka nalezla klíče.  

17:47 Technický zásah – K dalšímu nouzovému otevření dveří bytu, za kterými si 

majitelka zabouchla jídlo na zapnutém sporáku, byla do ulice 28. října č. p. 1481 

v Českých Budějovicích vyslána profesionální jednotka z centrální stanice.  

20:44 Technický zásah – Jednotka HZSP SŽDC provedla v obci Hluboká nad Vltavou 

asistenci při nočním svařování. 

20:46 Technický zásah – Totéž provedla stejná jednotka také v obci Borovany. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 12. července  

13:05 Technický zásah – Spadlý strom rozřezala a odklidila v obci Velešín profesionální 

jednotka ze stanice Kaplice.  

21:17 Technický zásah – V obci Novosedly odklidila osádka automobilového žebříku 

z centrální stanice Český Krumlov spadlý strom.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 12. července  

17:32 Záchrana zvířete – Osádka automobilové plošiny ze stanice Třeboň vyjela za obec 

Stříbřec, kde ve směru na obec Lutovou bylo na stomě ve výšce větší než deset 

metrů kotě. Hasičům se nepodařilo kotě dostupnými prostředky sundat.  

23:11 Technický zásah – Profesionální jednotka z centrální stanice spolupracovala se 

zdravotníky ZZS v Jáchymově ulici č. p. 900 v Jindřichově Hradci. Hasiči provedli 

otevření dveří bytu a pomohli s transportem pacientky do sanitky.  

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 12. července  

8:38 Technický zásah – Monitoring ropné látky na vodní hladině provedla v Písku 

profesionální jednotka z centrální stanice. Událost byla předána k řešení 

pracovníkům ŽP. V půl desáté byla jednotka zpět na základně.  

15:17 Technický zásah – Jednotka SDH obce Putim zajistila ve své obci u domu č. p. 95 

čerpání vody a čištění kanalizace.  



17:12 Technický zásah – Stejný zásah si připsala také jednotka SDH obce Přehořov, a to 

v obci Kvasejovice č. p. 15. 

19:24 Technický zásah – V obci Staré Sedlo č. p. 111 odstranila profesionální jednotka ze 

stanice Milevsko roj nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 12. července Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 12. července Bez událostí 

 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 12. července  

7:28 Technický zásah – Jednotka profesionálů z jednotky HZSP SŽDC prováděla ve 

Veselí nad Lužnicí jeřábové práce.  

12:47 Technický zásah – Dveře bytu, kde byl zabouchnutý zapnutý spotřebič, otevřela 

v Berlínské ulici č. p. 2747 v Táboře místní profesionální jednotka.  

 


