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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 23. srpna 

01:41 Planý poplach – Na požár hlášený EPS v obci Litvínovice vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z požární stanice České Budějovice. Jednalo se o planý 

poplach. Návrat jednotky v 02:29 hod. 

09:00 Požár – Na požár hlášený EPS v obci České Budějovice vyjela místní profesionální 

jednotka. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky v 10:11 hod. 

10:53 Technický zásah – Na otevření bytu v obci České Budějovice vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 11:05 hod. 

16:53 Dopravní nehoda – Na úklid po dopravní nehodě v obci Libín vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z požární stanice Třeboň. Jednotka provedla úklid vozovky. 

Návrat jednotky v 17:49 hod. 

18:05 Záchrana osob a zvířat – Na záchranu dítěte zavřeného v autě v obci České 

Budějovice vyjela místní jednotka profesionálních hasičů. Při příjezdu jednotky bylo 

dítě již mimo vozidlo, jednotka nezasahovala. Návrat jednotky v 18:25 hod. 

19:32 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Třebícko vyjela 

profesionální jednotka z požární stanice Trhové Sviny. Návrat jednotky v 20:12 hod. 

19:56 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Týn nad Vltavou 

v chatové oblasti Hněvkovice vyjela jednotka SDH obce Týn nad Vltavou. Návrat  

jednotky v 20:46 hod. 

20:16 Technický zásah – Na monitoring - blíže neurčený požár u obce Staré Homole 

vyjela profesionální jednotka z požární stanice České Budějovice.  Průzkumem 

jednotka požár ani stopy po požáru nezjistila. Návrat jednotky v 20:49 hod. 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 23. srpna 

11:30 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Horní Planá, část 

Hodňov vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Frymburk. Návrat 

jednotky v 13:21 hod. 

11:37 Dopravní nehoda – Na dopravní nehodu osobního automobilu v obci Český 

Krumlov, část Plešivec vyjela profesionální jednotka z požární stanice Český 

Krumlov. Při nehodě nedošlo ke zranění ani k bez úniku provozních kapalin 

z vozidla. Jednotka provedla uvolnění komunikace. Návrat jednotky v 11:54 hod. 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 23. srpna 

14:06 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Stará Hlína vyjely 

jednotky profesionálních hasičů z požární stanice Třeboň a Jindřichův Hradec. 

Jednalo se o dopravní nehodu dvou nákladních a třech osobních automobilů, 

při které byla zraněna jedna osoba. Při nehodě došlo k úniku pohonných hmot 

z proražené nádrže nákladního automobilu. Hasiči na místě prováděli přečerpání 

PHM a následný úklid vozovky. Silnice byla po dobu vyšetřování nehody 



a provádění likvidačních prací uzavřena pro nákladní automobily, průjezd osobních 

automobilů byl řízen PČR.  Návrat jednotky v 17:15 hod. 

15:17 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Klikov vyjela 

jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí. Návrat jednotky v 16:33 hod. 

18:16 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Radouňka vyjela 

jednotka SDH obce Jindřichův Hradec. Návrat jednotky v 19:29 hod. 

18:19 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Jindřichův Hradec vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 19:05 hod. 

19:13 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Nová Včelnice 

vyjela profesionální jednotka z požární stanice Tábor. Návrat jednotky v 20:44 hod. 

21:50 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Jindřichův Hradec vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 22:24 hod. 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 23. srpna 

15:16 Technický zásah – Na odstranění roje nebezpečného hmyzu v obci Písek, část 

Budějovické Předměstí vyjela jednotka JSD obce Písek. Návrat jednotky v 16:03 

hod. 

16:24 Požár – N požár trávy okolo trati v obci Heřmaň vyjela profesionální jednotka 

z požární stanice Písek, jednotka SDH obce Protivín a jednotka HZSP SŽDC. 

Požárem nevznikla škoda. Návrat poslední jednotky v 19:00 hod. 

19:54 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Heřmaň vyjela 

jednotka SDH obce Protivín. Návrat jednotky v 21:10 hod. 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 23. srpna  

18:29 Planý poplach – Na ohlášený požár v obci Zvěřetice  vyjela profesionální jednotka  

z požární stanice Prachatice a jednotka SDH obce Netolice.  Na místě zjištěno, že se 

jedná o planý poplach – pálení na soukromém pozemku. Návrat poslední jednotky 

v 19:14 hod. 

18:58 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Netolice vyjela 

místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 19:38 hod. 

19:02 Záchrana osob a zvířat z výšky – Na sundání kočky ze stromu v obci Volary 

vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 19:21 hod. 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 23. srpna 

12:01 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě v obci Vodňany vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů. Jednalo se o střet dvou osobních automobilů 



bez zranění. Jednotka zajistila vozidla proti požáru a ve spolupráci s PČR uvolnila 

komunikaci. Návrat jednotky v 12:24 hod. 

20:19 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Útěšov vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Vodňany. Návrat jednotky v 21:25 

hod. 

21:21 Technický zásah – Na technickou pomoc – spolupráci se složkami IZS v obci 

Svinětice vyjela profesionální jednotka z požární stanice Vodňany. Návrat jednotky 

v 23:02 hod. 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 23. srpna 

11:13 Technický zásah – Na čištění komunikace v obci Jistebnice na žádost starosty obce 

vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky ve 20:05 hod.  

12:26 Technický zásah – Na odstranění spadlé větve v obci Pořín vyjela profesionální 

jednotka hasičů z požární stanice Tábor. Návrat jednotky v 13:41 hod.  

18:17 Technický zásah – Na čištění komunikace v obci Bechyně vyjela na žádost starosty 

obce místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 20:54 hod. 

19:04 Požár – Na požár porostu v obci Soběslav u rybníku Starý vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z požární stanice Soběslav. Po příjezdu na místo události 

bylo zjištěno, že došlo k zahoření suché trávy a hrabanky v lesním porostu na ploše 

cca 5 x 4 m. Jednotka provedla lokalizaci a likvidaci požáru.  Ke škodě nedošlo. 

Návrat poslední jednotky v 20:01 hod. 

19:11 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Tábor vyjela místní 

jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky v 20:11 hod. 

19:59 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Hrušova Lhota 

vyjela jednotka SDH obce Přehořov. Návrat jednotky v 20:41 hod.  

20:12 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Želeč vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Soběslav. Návrat jednotky 

ve 21:13 hod.  

 

 

 


