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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 12. srpna  

Bez událostí 

Sobota 13. srpna  

16:22 Technický zásah – Otevření bytu pro ZZS provedla v obci Rudolfov jednotka 

profesionálních hasičů z centrální poţární stanice České Budějovice. Návrat 

jednotky v 17:02hod. 

21:59 Technický zásah – Na zastavení unikající vody vyjela v obci České Budějovice 

místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky ve 22:22 hod. 

Neděle 14. srpna  

10:54 Technický zásah – Na odstranění nebezpečeného hmyzu vyjela do obce Srubec 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Suché Vrbné. Návrat jednotky 

ve 12:23 hod. 

16:16 Technický zásah – Na monitoring kouře v obci České Budějovice vyjela místní 

profesionální jednotka. Na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o nenahlášené pálení 

na soukromém pozemku u rodinného domu. Na místě přítomna PČR. Návrat  

jednotky v 16:48 hod. 

17:22 Požár – Na poţár automobilu v obci České Budějovice vyjela místní jednotka 

profesionálních hasičů. Jednalo se o poţár dodávkového automobilu v motorové 

části., který se majitel vozidla byl před příjezdem jednotky snaţil zlikvidovat s 

pomocí ručního hasicího práškového přístroje.  Hasiči provedli dohašení poţáru 

s pouţitím vysokotlakého proudu. Na místě byla přítomna PČR.  Návrat jednotky v 

18:27 hod. 

21:40 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Vodňany 

vyjela k obci Novosedly na odstranění stromu padlého přes komunikaci. Návrat 

jednotky ve 22:03 hod. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 12. srpna 

02:48 Záchrana osob a zvířat – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice 

Frymburk vyjela na záchranu tonoucí osoby v obci Hůrka. Návrat jednotky 

v 04:23hod. 

10:46 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu vyjela do obce Bliţná 

na ţádost Celní policie profesionální jednotka z poţární stanice Frymburk. Návrat 

jednotky v 11:51hod. 

15:01 Únik nebezpečných látek – Na únik hydroxidu sodného z vlakové cisterny vyjela  

do obce Horní Dvořiště jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice  Kaplice. 

Na místě bylo průzkumem zjištěno, ţe se jedná o nepatrný únik nebezpečné látky 

z plnícího hrdla ţelezničního vagonu. Hasiči zajistili místo umístněním jímací 
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nádoby a po příjezdu jednotky HZSP SŢDC České Budějovice se vrátila na 

základnu. Návrat poslední jednotky v 19:02 hod. 

16:59 Dopravní nehoda – Jednotka HZSP SŢDC České Budějovice vyjela s technikou 

TA 2/CH - AVIA 31 do obce Hrudkov na dopravní nehodu vlaku, který najel do 

padlého stromu. Nehoda se obešla bez zranění. Návrat jednotky 20:18 hod. 

18:44 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta vyjela na ţádost ZZS poskytnout 

do obce Velešín jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Český Krumlov. 

Návrat jednotky v 19:24 hod. 

19:16 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Plešivec vyjela na ţádost PČR 

profesionální jednotka  z poţární stanice Český Krumlov. Jednotka nakonec 

nezasahovala. Návrat poslední jednotky v 19:29 hod. 

Sobota 13. srpna  

14:17 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Jenín vyjela 

na ţádost PČR do jednotka SDH obce Vyšší Brod s rychlým zásahovým 

automobilem. Návrat jednotky v 14:55 hod. 

Neděle 14. srpna  

07:47 Požár – Na poţár lokomotivy v obci Hořice na Šumavě vyjela jednotka HZSP 

SŢDC České Budějovice, profesionální jednotka z poţární stanice Český Krumlov 

a místní jednotka SDH. Poţár byl uhašen strojvůdcem před příjezdem jednotek. Ty 

po příjezdu na místo události prováděly ochlazování a odvětrání motorového 

prostoru lokomotivy. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 100 tis. Kč, uchráněné 

hodnoty na 500 tis. Kč. Při poţáru nebyl nikdo zraněn. Návrat poslední jednotky 

v 11:14 hod. 

10:29 Technický zásah – Otevření osobního automobilu v obci Přídolí provedla jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Český Krumlov. Návrat jednotky v 11:08 

hod. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 12. srpna 

17:25 Technický zásah – Jednotka SDH Chlum u Třeboně vyjela na ţádost PČR do obce 

Staňkov na pomoc se člunem na Staňkovském rybníku. Návrat jednotky v 19:05 

hod. 

Sobota 13. srpna  

01:25 Požár – Na poţár v obci Stráţ nad Neţárkou vyjela jednotka profesionálních hasičů 

z poţární stanice Jindřichův Hradec a jednotka SDH obce Stráţ nad Neţárkou. 

Jednalo se o poţár dřeva u objektu domu, který se hasičům podařilo zlikvidovat ve 

02:01 hod. Poţárem nevznikla škoda, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 100 tis. 

Kč. Při události nebyl nikdo zraněn. Návrat poslední jednotky v 2:28 hod. 

01:47 Požár – Poţár dvou kontejnerů v obci Jindřichův Hradec likvidovala místní 

profesionální jednotka. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 45 tis. Kč, uchráněné 

hodnoty na 50 tis. Kč.  Návrat jednotky v 02:46 hod. 
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09:47 Záchrana osob a zvířat  - Snesení kočky ze střešní nástavby vyjela v obci Třeboň 

na ţádost Městské policie provedla místní profesionální jednotka. Návrat poslední 

jednotky v 10:14 hod. 

10:06 Technický zásah – Na opravu trakčního vedení vyjela do obce Jindřichův Hradec 

jednotka HZSP SŢDC České Budějovice. Návrat poslední jednotky v 14:08hod. 

15:01 Technický zásah – Na otevření osobního automobilu v obci Jindřichův Hradec 

vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 15:27 hod. 

Neděle 14. srpna  

15:49 Technický zásah – Odstranění obtíţného hmyzu v obci Otín provedla jednotka 

SDH obce Jindřichův Hradec. Návrat jednotky v 17:23 hod. 

21:35 Technický zásah – Na odstranění stromu padlého přes komunikaci u obce 

Hostovice vyjela jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Dačice. Návrat 

jednotky ve 21:59 hod. 

 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 12. srpna 

19:57 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Číţová vyjela 

jednotka SDH obce Písek. Návrat jednotky v 21:15 hod. 

Sobota 13. srpna  

12:46 Technický zásah – Na otevření uzamčeného objektu v obci Písek vyjela  na ţádost 

Celní správy místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 12:54hod. 

14:30 Technický zásah – Na technickou pomoc – pročištění okapů v obci Milevsko vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 16:05 hod. 

19:31 Planý poplach – Na ohlášení kouř v obci Putim vyjela jednotka profesionálních 

hasičů z poţární stanice Písek. Jednalo se o pálení klestí na soukromém pozemku. 

Návrat jednotky v 20:01hod. 

Neděle 14. srpna  

03:54 Technický zásah – Na pomoc se snesením pacienta vyjela v obci Písek na ţádost 

ZZS místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 04:26 hod. 

12:06 Požár – Na ohlášený poţár uhlí v obci Písek vyjeli se dvěma cisternovými 

automobilovými stříkačkami profesionální hasiči z poţární stanice Písek. Ve 12:34 

hod. se poţár podařilo zlikvidovat. Při poţáru nevznikla škoda, uchráněné hodnoty 

byly vyčísleny na  50 tis. Kč.  Při události nebyl nikdo zraněn. Návrat jednotky 

ve 12:49 hod. 

12:25 Únik nebezpečných látek – Na olejovou skvrnu v obci Písek, řeka Otava, vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat poslední jednotky v 16:59 hod. 

15:11 Požár – Na ohlášený poţár popelnice v obci Písek vyjela místní profesionální 

jednotka. V 15:18 hod. velitel zásahu ohlásil likvidaci poţáru. Poţárem nevnikla 

škoda. Návrat jednotky v 15:26 hod. 

15:45 Technický zásah – Jednotka SDH obce Písek provedla v obci Červená odstranění 

obtíţného hmyzu. Návrat jednotky v 18:04 hod. 
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20:27 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Šamonice vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Písek. Návrat jednotky ve 20:51hod. 

20:39 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Písek vyjela 

do obce Podolí II na odstranění stromu padlého přes komunikaci. Návrat jednotky 

ve 21:12hod. 

20:53 Technický zásah – K odstranění stromu padlého přes komunikaci vyjela do obce 

Probulov profesionální jednotka z poţární stanice Milevsko. Návrat jednotky 

ve 21:53 hod. 

20:59 Technický zásah – Další odstranění stromu padlého přes komunikaci provedla 

v obci Oslov profesionální jednotka z poţární stanice Písek. Návrat jednotky 

ve 21:43 hod. 

21:02 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu osobního vlaku, ke které došlo v důsledku 

nárazu do stromu padlého na kolejiště, vyjíţděla jednotka HZSP SŢDC České 

Budějovice a jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Písek. Nehoda se 

obešla bez zranění. Návrat poslední jednotky 15. 8. 2011 v 00:48 hod.  

21:05 Technický zásah – Jednotka SDH obce Chyšky vyjela do obce Záluţí na odstranění 

stromu padlého přes komunikaci. Návrat jednotky ve 21:23 hod. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 12. srpna 

 
00:46 Dopravní nehoda  - Na úklid vozovky po dopravní nehodě u obce Libínské Sedlo 

vyjela na ţádost PČR jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Prachatice. 

Návrat jednotky v 01:31hod. 

16:42 Technický zásah – Na odstranění stromu padlého částečně na dům vyjela do obce 

Putkov profesionální jednotka z poţární stanice Vimperk a jednotka SDH Zvíkov. 

Návrat poslední jednotky v 17:41hod. 

19:47 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Ţernovice vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 21:02 hod.. 

Sobota 13. srpna  

11:51 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Volary vyjela 

místní jednotka SDH.. Návrat poslední jednotky v 12:15 hod. 

22:11 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nová Pec vyjela s cisternovou 

automobilovou stříkačkou do obce Nové Chalupy na ţádost starosty obce k doplnění 

vody do lokomotivy. Návrat jednotky ve 23:36 hod. 

Neděle 14. srpna  

01:59 Planý poplach – K poţáru ohlášenému EPS vyjela k obci Vlachovo Březí jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Prachatice. Jednalo se o planý poplach.   

Návrat jednotky v 02:54 hod. 

13:00 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Hrbov vyjíţděla 

profesionální jednotka z poţární stanice Prachatice. Návrat poslední jednotky 

ve14:28 hod. 
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Územní odbor Strakonice 

Pátek 12. srpna 

10:58 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Strakonice vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 11:50 hod. 

Sobota 13. srpna  

13:36 Dopravní nehoda – Jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Strakonice 

vyjela do obce Katovice na úklid vozovky po dopravní nehodě. Jednalo se o střet 

motocyklu s traktorem. Při příjezdu jednotky na místě události jiţ zasahovala PČR 

a ZZS. Při nehodě došlo ke zranění jedné osoby. Hasiči na místě pomohli 

s ošetřením zraněné osoby, zajistili vozidla proti poţáru, provedli úklid vozovky a 

poskytli pomoc s naloţením havarovaného motocyklu na odtahový vůz.  Návrat 

jednotky v 15:20hod. 

Neděle 14. srpna  

08:10 Technický zásah – Na ohlášený moţný únik plynu v obci Strakonice vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 08:56 hod. 

 

19:46 Záchrana osob a zvířat – Na záchranu papouška z koruny stromu vyjela do obce 

Hněvkov profesionální jednotka z poţární stanice Blatná. Jednotka nakonec 

nezasahovala. Návrat jednotky v 20:16 hod. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 12. srpna 

20:56 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu vyjela do obce Veselí nad Luţnicí 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Soběslav. Jednalo se o dopravní 

nehodu osobního automobilu a traktoru, při které došlo ke zranění 2 osob. Hasiči 

zajistili vozidlo proti poţáru,  provedli úklid vozovky a poskytli pomoc s naloţením 

havarovaného vozidla na odtah. Návrat poslední jednotky v 23:31 hod. 

23:07 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Mašovice vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Tábor. Návrat jednotky v 00:01 hod. 

Sobota 13. srpna  

19:51 Planý poplach – Na poţár ohlášený EPS vyjela do obce Dubina jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Tábor.  Jednalo se o planý poplach. Návrat 

jednotky ve 20:52 hod. 

21:00 Technický zásah – Profesionální jednotka z poţární stanice Tábor vyjela do obce 

Sezimovo Ústí na monitoring úniku páry z parovodu. O události informovány 

Teplárny a.s. Tábor. Návrat jednotky v 21:17 hod. 

Neděle 14. srpna  

 Bez událostí 

 

 


