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Přehled událostí HZS Jihočeského kraje 
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Územní odbor České Budějovice 

Středa 27. července 

10:14 Technický zásah – V Otavské ulici č. p. 1067/9 v Českých Budějovicích evidují 

místní profesionálové nouzové otevření dveří bytu.  

10:47 Dopravní nehoda – Odstranění následků dopravní nehody, jež se stala u obce 

Borek, zajistila profesionální jednotka z centrální stanice České Budějovice. Při 

nehodě se střetl osobní automobil s motorkou, obě zraněné osoby byly v péči ZZS 

ještě před příjezdem hasičů. Ti zajistili havarované prostředky proti požáru a úniku 

provozních látek.  

11:42 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří tatáž jednotka zaznamenala 

v Plzeňské ulici č. p. 605/65 v Českých Budějovicích.  

15:36 Požár – Pouze příslušník pro zjišťování příčin vzniku požáru vyjel do obce Borek 

k šetření uhašeného požáru v objektu střelnice. K požáru došlo po střelbě z perkusní 

zbraně. Byla vyčíslena škoda na elektroinstalaci, a to ve výši Kč 10 000,--. Hodnota 

uchráněného majetku je Kč 100 000,--. Příčinou vzniku požáru je nedbalost.  

21:56 Technický zásah – Jednotka profesionálů z centrální stanice České Budějovice byla 

vyslána k obci Češňovice, kde byl ohlášen požár nákladního automobilu. Na místě 

hasiči zjistili, že se jedná o žhnutí izolace nad motorovou částí nákladního 

automobilu tovární značky Tatra, které řidič uhasil pomocí práškového hasícího 

přístroje. Hasiči provedli pouze odvětrání kabiny a po přemístění auta na blízké 

parkoviště zasaženou část izolace odřízli. K zásahu se dostavila také Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 27. července 

2:44 Dopravní nehoda – Následky nehody, při které se u obce Rybník nevešel kamión 

pod viadukt. Hasiči ze stanice Kaplice provedli během dvaceti minut likvidační 

práce a před třetí hodinou ranní odjeli zpět na základnu. 

9:30 Dopravní nehoda - Na silnici I. třídy č. 3 u obce Kaplice se ve směru na Dolní 

Dvořiště střetly nákladní automobil s osobním vozem tovární značky Toyota Yaris. 

Nehodu na operační středisko HZS Jihočeského kraje ohlásila Zdravotnická 

záchranná služba. Na místo vyjela profesionální jednotka ze stanice Kaplice 

s rychlým zásahovým automobilem a cisternou. Při nehodě utrpěly zranění dvě 

osoby, které byly zasahujícími hasiči společně se záchranáři ZZS vyproštěny a do 

nemocnice transportovány jak sanitkou, tak letecky. Komunikace je v místě nehody 

uzavřena v jednom jízdním pruhu. Dopravu řídí Policie ČR kyvadlově.  

10:50 Technický zásah - K roji sršňů, jež se uhnízdili v telefonním rozvaděči v obci 

Omlenička, vyjela profesionální jednotka ze stanice Kaplice. Po dohodě se starostou 

obce hasiči nakonec nezasahovali.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 



Středa 27. července 

0:16 Požár – Škoda ve výši Kč 1 200 000,-- vznikla po požáru rodinného domu, který 

hořel v Jindřichově Hradci na výjezdu na Novou Bystřici. Jednalo se o domek ve 

výstavbě o půdorysu 13 x 10 metrů, ve kterém nikdo nebyl. Požár zachvátil jak jeho 

střešní konstrukci, tak i zdivo. Požár likvidovaly osádky šesti cisteren z centrální 

stanice Jindřichův Hradec a jednotek SDH obcí Kunžak a Kardašova Řečice. V 0:37 

hodin měli zasahující hasiči požár pod kontrolou, přibližně o dvě hodiny později 

mohly jednotky požářiště postupně opouštět. Příčina vzniku požáru je předmětem 

šetření Policie ČR.  

10:24 Technický zásah – Jednotka SDH obce Jindřichův Hradec odstranila ve svém městě 

v Tovární ulici č. p. 715 roj nebezpečného hmyzu.  

11:07 Technický zásah – Stejný zásah si tatáž jednotka připsala v ulici Stará cesta 

v Jindřichově Hradci.  

20:18 Záchrana osob -  V nemocnice v Dačicích se v jednom z výtahů zasekla osoba. 

Vyprostili ji místní profesionální hasiči. 

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 27. července Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 27. července Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 27. července  

15:51 Dopravní nehoda – Na silnici I/20 před obcí Sedlice ze směru od Písku havaroval 

řidič motocyklu značky Honda 250. Hasiči ze stanice Blatná zajistili úklid vozovky 

od uniklých provozních látek. Poté byla nehoda předána Policii ČR. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 27. července Bez událostí 

 


