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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 1. srpna 

9:01 Dopravní nehoda – U obce Adamov provedla profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné odstranění následků dopravní nehody osobního automobilu značky 

VW Passat. Hasiči u vozu odpojili akumulátor a po úklidu vozovky nehodu předali 

Policii ČR.  

16:56 Požár – Pomocí jednoho vysokotlakého proudu zlikvidovali profesionální hasiči 

z centrální stanice poţár odpadu v odpadkovém koši ve Vodňanské ulici v Českých 

Budějovicích. Poţárem nevznikla ţádná škoda. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 1. srpna 

4:45 Planý poplach – Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu firmy 

Brawe, spol. s. r. o. v Omlenické ulici v Kaplici. Jednalo se o planý poplach, coţ 

ověřili profesionální hasiči ze stanice Kaplice.  

9:07 Technický zásah – Jednotka SDH obce Brloh zajistila ve své obci na ţádost starosty 

čištění kanalizace.  

10:49 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila z budovy Policie ČR 

v Tovární ulici v Českém Krumlově -  Domoradicích profesionální jednotka 

z centrální stanice.  

12:02 Technický zásah – Stejná jednotka pak vyjela k u nouzovému otevření dveří bytu, a 

to na Špičák č. p. 130 v Českém Krumlově. Hasiči nezasahovali, majitelka otevřela 

sama.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 1. srpna 

7:42 Únik nebezpečných látek – Na parkovišti v obci Otín čistila jednotka z centrální 

stanice Jindřichův Hradec vozovku od uniklé motorové nafty. Nafta vytekla z nádrţí 

dvou kamiónů a znečistila plochu cca 150 m
2
. Zásah hasiči ukončili krátce po deváté 

hodině.  

11:03 Únik nebezpečných látek – Stejná jednotka pak zasahovala u obce Kunţak – 

Lomy, kde na ţádost Policie ČR likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Vůz narazil do stromu a vytekl z něj motorový olej. Zasahující hasiči 

zajistili vyčištění vozovky a její úklid.  

12:43 Únik nebezpečných látek – Policie ČR si vyţádala jednotku z centrální stanice 

k dalšímu úklid vozovky od uniklých provozních látek. Tentokráte se jednalo opět o 

motorovou naftu, která znečistila parkoviště na Jiráskově předměstí v Jindřichově 

Hradci.  

16:29 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila z elektrického rozvaděče 

domu č. p. 70 v obci Bolíkov profesionální jednotka ze stanice Dačice.  



16:37 Dopravní nehoda – Odpojení akumulátorů a vyčištění vozovky od uniklých 

provozních látek provedla po sráţce osobních automobilů Opel Astra a Lancia 

Lybra, které se střetly za obcí Vlkovice, profesionální jednotka ze stanice Třeboň.  

22:36 Technický zásah – Pro Policii ČR otevřeli hasiči z centrální stanice dveře bytu 

v domě č. p. 13 v ulici Kosmonautů v Jindřichově Hradci. 

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 1. srpna 

7:33 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zajistila v obci Raţice 

jeřábové práce.  

7:42 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila z budovy Obecního úřadu 

v Minicích jednotka SDH obce Milovice.  

16:14 Technický zásah – Jednotka SDH obce Písek vyjela na Alšovo náměstí v Písku, kde 

provedla čerpání vody.  

16:14 Dopravní nehoda – Do obce Čimelice vyjela profesionální jednotka ze stanice 

Čimelice, aby zde odstranila následky dopravní nehody osobního a nákladního 

automobilu. Hasiči nezasahovali, likvidační práce nebyly třeba.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 1. srpna 

12:44 Technický zásah – K otevření dveří osobního automobilu, ve kterém byly 

zabouchnuty dvě děti, vyjela do Chelčického ulice v Prachaticích místní 

profesionální jednotka. Hasiči nakonec nezasahovali, jednomu z dětí se podařilo 

dveře auta otevřít.  

16:20 Planý poplach - Elektrická poţární signalizace ohlásila poţár v objektu Komerční 

banky, a. s. ve Vodňanské ulici v Prachaitích. Jednalo se o planý poplach, průzkum 

provedli profesionální hasiči z místní centrální stanice.  

19:47 Technický zásah – Jednotka SDH obce Stahy odstranila ve své obci roj 

nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 1. srpna 

9:32 Záchrana osob – Profesionálové ze stanice Vodňany vyjeli do obce Dívčice, kde 

spadnul do vodní nádrţe pes. Pes byl polovinou těla ve vodě a předními tlapkami se 

zachytával na břehu. Hasiči jej vytáhli z vody a zjistili, ţe má poraněné zadní nohy. 

Veterinární péči zajistili příslušníci Policie ČR.  



10:15 Technický zásah – Stejná jednotka si pak připsala nouzové otevření dveří bytu ve 

Výstavní ulici č. p. 1045 ve Vodňanech, kde bylo zabouchnuté malé dítě.  

11:28 Technický zásah – V ulici Krále Jiřího z Poděbrad č. p. 847 ve Strakonicích 

odstranila jednotka z centrální stanice roj nebezpečného hmyzu.  

19:13 Požár – Beze škody byl uzavřen poţár zářivky v nákladovém prostoru dodávky. 

K poţáru došlo za obcí Vodňany ve směru na České Budějovice. Poţár zlikvidovali 

profesionálové ze stanice Vodňany. Zásah byl ukončen po 20. hodině.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 1. srpna 

10:07 Technický zásah – Profesionální hasiči z centrální stanice Tábor vyjeli k mostu přes 

Jordán, kde se dle ohlašovatele měla na hladině nacházel utonulá osoba. Hasiči 

zjistili, ţe se jedná o kmen stromu. 

10:08 Technický zásah – Na Husově náměstí č. p. 2870 v Táboře eviduje místní 

profesionální jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

 

 


