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Územní odbor České Budějovice 

Středa 17. srpna 

05:49 Technický zásah – Na odstranění olejové skvrny v obci Trhové Sviny vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 06:15 hod.  

08:51 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Dobšice vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Týn nad Vltavou. Návrat jednotky v 09:44 

hod.   

09:30 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci České Budějovice 

vyjela na ţádost PČR jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Suché 

Vrbné. Jednalo se o nákladní automobil, který se při nehodě převrátil na bok. 

Jednotka provedla likvidaci uniklé nafty a následný úklid. Návrat jednotky v 10:48 

hod.  

12:39 Požár – Na poţár osobního automobilu v obci České Budějovice vyjela místní 

profesionální jednotka s rychlým zásahovým automobilem a cisternovou 

automobilovou stříkačkou.   Ještě před příjezdem jednotky na místě zasahoval řidič 

vozidla a jednotka HZS provedla pouze odpojení baterie a  ochlazení zasaţené části 

vozidla. Vzniklá škoda byla předběţně vyčíslena na 10 tis. Kč, uchráněné hodnoty 

na 20 tis. Kč. Návrat jednotky v 13:08 hod.  

16:25 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu v obci Trhové Sviny, část obce Otěvěk 

vyjela jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Trhové Sviny. Jednalo se o 

dopravní nehodu dvou osobních automobilů, která se obešla bez zranění. Hasiči 

provedli zajištění vozidel proti poţáru a pomohli s jejich odklizením mimo 

komunikaci. Návrat jednotky v 17:36 hod. 

17:11 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Jílovice vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 18:02 hod. 

18:27 Dopravní nehoda  - Na úklid vozovky po dopravní  nehodě v obci Borek vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Suché Vrbné. Jednalo se o nehodu 

dvou osobních vozidel, která se obešla bez zranění. Jednotka provedla posyp olejové 

skvrny a po odtaţení vozidel provedla jednotka úklid vozovky. Návrat jednotky 

v 19:26 hod. 

20:34 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Dolní Bukovsko 

vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky ve 21:03 hod. 

22:39 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci České Budějovice 

vyjela profesionální jednotka z poţární stanice Suché Vrbné. Návrat jednotky ve 

22:58 hod.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 17. srpna 

07:59 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Větřní vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Český Krumlov. Návrat jednotky 

v 10:21 hod. 



09:49 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu u obce Velešín vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Český Krumlova a jednotka SDH obce 

Velešín. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních a jednoho dodávkového 

vozidla. Při nehodě byly zraněny 3 osoby, dvě z těchto osob hasiči po příjezdu 

na místo události vyprošťovali a následně předali do péče ZZS. Po vyproštění 

havarovaných vozidel a úklidu vozovky se jednotky vrátily na základnu. Návrat 

poslední jednotky ve 13:04 hod.  

11:27 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Český Krumlov vyjela místní 

profesionální jednotka s rychlým zásahovým automobilem. Návrat jednotky v 11:45 

hod. 

17:16 Požár – Na dohašení poţáru osobního automobilu v obci Hořice na Šumavě vyjela 

místní jednotka SDH s cisternovou automobilovou stříkačkou. Vzniklá škoda byla 

vyčíslena na 2 tis. Kč, uchráněné hodnoty na 3 tis. Kč. Návrat jednotky v 18:08 hod.  

17:50 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Zlatá Koruna vyjela 

jednotka SDH obce Zlatá Koruna. Návrat jednotky v 19:57 hod.  

18:28 Požár – Na poţár u obce Přední Výtoň vyjela jednotka profesionálních hasičů 

z poţární stanice Frymburk a místní jednotka SDH. Jednalo se o poţár lesa na ploše 

cca 1 x 1 m, při kterém nevznikla škoda. Návrat poslední jednotky ve 21:08 hod.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 17. srpna 

10:22 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Kamenný 

Malíkov vyjela na ţádost PČR profesionální jednotka z poţární stanice Jindřichův 

Hradec. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla s únikem 

provozních kapalin. Hasiči pomohli s odklizením vozidla mimo vozovku a následně 

provedli její úklid. Nehoda se obešla bez zranění. Návrat jednotky v 11:24 hod.  

16:03 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Horní Ţďár vyjela 

jednotka SDH obce Jindřichův Hradec. Návrat jednotky v 17:53 hod.  

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 17. srpna 

09:51 Technický zásah – Na odstranění stromu padlého přes komunikaci v obci 

CHřešťovice vyjela jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Písek. Návrat 

jednotky v 11:12 hod.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 17. srpna 



08:25 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Zábrdí vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Prachatice. Návrat jednotky v 9:23 

hod.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 17. srpna 

 Bez událostí 

 

  

Územní odbor Tábor 

Středa 17. srpna 

16:33 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Ţeleč vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Soběslav. Návrat jednotky v 17:42 

hod. 

17:07 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Dolní Hořice – Pořín 

vyjela jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Tábor. Návrat jednotky 

v 18:07 hod.  

 

 
 

 


