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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 26. července 

11:05 Požár – Osádky čtyři cisteren z centrální stanice České Budějovice a jednotek SDH 

obcí Dubné a Ţabovřesky zasahovaly u obce Dubné v objektu bývalých kasáren, kde 

hořely trosky a odpad. Poţár zasáhnul také zbytky konstrukce střechy. Profesionální 

hasiči jej lokalizovali pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Dobrovolné jednotky 

zajišťovaly kyvadlově dodávku vody na místo zásahu. Zásah byl veden v dýchací 

technice. Před 14. hodinou byl poţár zcela zlikvidován. Vzniklá škoda je nulová.  

14:22 Záchrana zvířete – Psa, který se ocasem zachytil do prostoru mezi výtahem a 

výtahovou šachtou, vyprostili v ulici Emy Destinnové č. p. 933/25 v Českých 

Budějovicích profesionální hasiči z centrální stanice.  

15:59 Technický zásah – V Čéčově ulici č. p. 2041 v Českých Budějovicích provedla 

místní profesionální jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 26. července 

10:24 Záchrana zvířete – Ve Zvonkové ulici v Českém Krumlově se jednotka z centrální 

stanice pokoušela z automobilového ţebříku odchytit korelu. Zásah se nepodařil, 

korela ulétla.  

12:25 Technický zásah – Pročištění kanalizační vpusti provedla v Markvarticích jednotka 

SDH obce Zubčice.  

13:48 Požár – Jen sedm minut trvala likvidace poţáru dřevěné autobusové zastávky v obci 

Skláře. Jednalo se o lehké povrchové ohoření. Na místě se sjely jednotky 

profesionálních hasičů ze stanic Český Krumlov a Frymburk a jednotka SDH obce 

Hořice na Šumavě. Ještě před příjezdem hasičů se poţár snaţil uhasit místní občan, 

dohašení pak provedla českokrumlovská jednotka. Ostatní hasiči nezasahovali. 

Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 5 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 

10 000,--. Příčina vzniku poţáru je předmětem šetření.  

18:19 Dopravní nehoda – Na silnici vedoucí z Černé v Pošumaví do Frymburka 

havaroval u odbočky na obec Plánička osobní automobil tovární značky Kia, ve 

kterém cestovalo pět osob. V době, kdy na místo přijeli profesionální hasiči ze 

stanice Frymburk, byly všechny osoby mimo havarovaný vůz. Při nehodě byl těţce 

zraněn řidič vozu, kterého hasiči pomohli naloţit do vrtulníku LZS a byl 

transportován do nemocnice v Českých Budějovicích. Další čtyři zraněné sanitky 

odvezly do nemocnice v Českém Krumlově. Havarovaný vůz zasahující jednotka 

postavila zpět na kola, odpojila u něj akumulátor a vytáhla jej z kraje lesa přes 

baţinu na pole. Po naloţení auta na vůz odtahové sluţby se hasiči vrátili zpět na 

základnu.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 26. července 



8:48 Technický zásah – Kontrolu poţářiště při nahlášeném pálení klestu provedla u obce 

Studená profesionální jednotka ze stanice Dačice.  

12:53 Technický zásah – Stejná jednotka pak v Dačicích v Bratrské ulici odstranila roj 

nebezpečného hmyzu.  

13:19 Technický zásah – Ke stejnému zásahu byla vyslána jednotka z centrální stanice do 

ulice 28. října v Jindřichově Hradci.  

14:29 Technický zásah – K odstranění sršního hnízda byla do dětského tábora u obce 

Lipnice vyslána profesionální jednotka ze stanice Dačice. Na místě byla situace 

zhodnocena jako bezpečná (hnízdo bylo cca 60 metrů od tábora ve stromě), hasiči 

nezasahovali. 

15:28 Technický zásah – Další odstranění nebezpečného hmyzu si připsali hasiči 

z jednotky SDH obce Suchdol nad Luţnicí v obci Rapšach. 

19:14 Technický zásah – Odstranění nebezpečného roje hmyzu evidují také dobrovolní 

hasiči obce Studená, a to v Zákostelní ulici v obci Studená.  

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 26. července  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 26. července 

15:24 Dopravní nehoda – Následky nehody motocyklu Suzuki odstranila u obce 

Františkov profesionální jednotka ze stanice Vimperk. Motorkář byl v době příjezdu 

hasičů lehce zraněn a mimo motorku. Hasiči provedli kontrolu úniku provozních 

látek a v 16:28 hodin se vrátili zpět na základnu.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 26. července 

13:50 Technický zásah – Nedbalost při svařování byla příčinou vzniku poţáru 

v průmyslovém objektu v Pivovarské ulici v Blatné. Jednalo se o zahoření 

pryskyřice, které uhasili profesionálové ze stanice Blatná. Poţárem nevznikla ţádná 

škoda, hodnota uchráněného majetku je Kč 6 000 000,--.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 26. července 

19:46 Technický zásah – Asistenci při svařování kolejnic zajistila v obci Chotoviny 

profesionální jednotka HZSP SŢDC. 



21:01 Technický zásah – Do obce Malšice vyjela profesionální jednotka z centrální 

stanice k monitoringu neznámé látky na hladině rybníka. Průzkum ukázal, ţe se 

jedná o neznámou látku, a proto byl na místo povolán pracovník ČIŢP. Ten společně 

s hasiči provedli odběr vzorku pro další rozbor.  

 


