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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 16. srpna 

04:00 Technický zásah – Na čerpání vody v domě v obci České Budějovice vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Suché Vrbné. Návrat jednotky 

v 04:27 hod. 

07:49 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci České Budějovice 

vyjela profesionální jednotka z požární stanice Suché Vrbné. Návrat jednotky 

v 08:52 hod.  

13:53 Požár – Na ohlášený požár výškové budovy v Český Budějovicích vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů se dvěma cisternovým automobilovými stříkačkami, 

automobilovou plošinou a rychlým zásahovým automobilem. Jednalo se o požár 

v kuchyni v bytě panelového domu a poškozené vodovodní potrubí ve stoupačce. 

Vzniklá škoda byla vyčíslena na 50 tis. Kč, uchráněné hodnoty činí 1 000 tis. Kč. 

Příčina vzniku události je předmětem šetření. Návrat jednotky v 15:56 hod.  

22:08 Jiné – Na otevření bytu v Českých Budějovicích, ze kterého unikala voda, vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů  s rychlým zásahovým automobilem.  Návrat 

jednotky v 22:54 hod.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 16. srpna 

18:42 Planý poplach – Na požár ohlášený EPS v obci Domoradice vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z požární stanice Český Krumlov. Jednalo se o planý 

poplach. Návrat jednotky v 19:00 hod. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 16. srpna 

03:25 Technický zásah – Na otevření bytu na žádost PČR vyjela do obce Dačice místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 04:40 hod. 

05:51 Požár – Na ohlášený požár v obci Třeboň vyjela místní jednotka profesionálních 

hasičů. Jednalo se o požár technických prostor v budově soukromé společnosti, který 

byl lokalizován v 06:08 hod. a v 06:31 hod. ohlásil velitel zásahu jeho likvidaci. Při 

požáru nebyl nikdo zraněn, nevznikla škoda, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na  

3 800 tis. Kč. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření. Návrat jednotky v 07:10 

hod.  

16:49 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Nová Bystřice vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 17:43 hod. 

17:39 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Lomnice nad 

Lužnicí vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 18:43 hod. 

22:19 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu v obci Kardašova 

Řečice vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 22:21 hod. 



Územní odbor Písek 

Úterý 16. srpna 

11:04 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů v obci Hrazany vyjela na žádost PČR profesionální jednotka z požární 

stanice Milevsko. Návrat jednotky v 13:18 hod. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 16. srpna 

14:06 Planý poplach – Na ohlášený požár budovy v obci Prachatice vyjela místní 

profesionální jednotka. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky v 14:46 hod.  

19:22 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Netolice vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat  jednotky v 19:57 hod. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 16. srpna 

11:09 Únik nebezpečných látek – Na únik nafty na komunikaci v obci Strunkovice 

nad Volyňkou vyjela na žádost PČR jednotka profesionálních hasičů z požární 

stanice Strakonice. Návrat  jednotky v 13:52 hod. 

 

  

Územní odbor Tábor 

Úterý 16. srpna 

08:08 Technická pomoc – Na odstranění nebezpečných stavů – uvolněný plech na střeše  

v obci Čekanice vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Tábor 

s technikou AVP 32 Bronto. Návrat jednotky v 09:57 hod.  

15:34 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Soběslav vyjela místní jednotka 

profesionálních hasičů. Jednotka byt otevřela. Návrat jednotky v 15:50 hod. 

21:07 Požár – Na dopravní nehodu s následným požárem v obci Veselí nad Lužnicí vyjela 

profesionální jednotka z požární stanice Soběslav a jednotka SDH obce Veselí nad 

Lužnicí. Jednalo se o dopravní nehodu 2 osobních automobilů, při které došlo 

ke zranění dvou osob. Tyto osoby byly mimo vozidla před příjezdem jednotek a 

před vznikem požáru. Na místě zasahovaly 2 vozy ZZS. Hasiči provedli likvidaci 

požáru a následně úklid vozovky. Při nehodě došlo k poškození svodidel, o čemž 

byla informována SÚS. V důsledku likvidace dopravní nehody došlo k uzavření 

silnice 1. třídy – jednalo se o mimořádnou událost. Návrat poslední jednotky v 23:47 

hod. 

 

 
 

 


