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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 25. srpna 

01:26 Planý poplach – Na poţár ohlášený EPS v obci České Budějovice vyjela místní 

profesionální jednotka. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky v 01:48 hod.  

02:29 Technický zásah – Na odstranění stromu padlého přes cestu v obci Heřmaň vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice České Budějovice.  Návrat 

jednotky v 03:08 hod.  

05:37 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Neznašov vyjela 

profesionální  jednotka z poţární stanice Týn nad Vltavou. Návrat jednotky v 05:55 

hod. 

05:41 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Malá Strana vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Týn nad Vltavou. Návrat jednotky v 06:29 

hod. 

06:03 Planý poplach -  Na ohlášený kouř z bytu v obci České Budějovice místní vyjela 

profesionální jednotka. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky v 06:24 hod.  

13:57 Planý poplach – Na ohlášený kouř v obci České Budějovice vyjela místní jednotka 

profesionálních hasičů. Jednalo se o planý poplach. Návrat jednotky ve 14:14 hod.  

13:59 Požár – Na dohašení poţáru osobního automobilu u obce Chotýčany vyjela na 

ţádost PČR jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice České Budějovice 

s rychlým zásahovým automobilem. Návrat jednotky v 15:12 hod. 

18:16 Technický zásah – Na otevření bytu v obci České Budějovice vyjela místní 

profesionální jednotka. Návrat jednotky v 18:39 hod.  

18:20 Technický zásah – Na pomoc s transportem pacienta v obci České Budějovice 

vyjela na ţádost ZZS místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky 

v 18:51 hod.  

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 25. srpna 

03:21 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Ostrov vyjela profesionální 

jednotka z poţární sanice Frymburk. Návrat jednotky v 04:46 hod.   

03:33 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Větřní vyjela profesionální 

jednotka z poţární sanice Český Krumlov. Návrat jednotky v 04:29 hod.   

08:59 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Milná vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Frymburk. Návrat jednotky 

v 09:47 hod. 

09:48 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Český Krumlov, část 

Plešivec, vyjela profesionální jednotka z poţární stanice Český Krumlov. Návrat 

jednotky v 11:27 hod. 

11:21 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Český Krumlov, část 

Horní Brána vyjela místní profesionální jednotka. Návrat jednotky ve 13:26 hod.  

18:34 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Český Krumlov, část 

Horní Brána opět vyjela místní profesionální jednotka. Návrat jednotky v 19:15 hod. 
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20:03 Technický zásah – Na otevření bytu v obci Bujanov na ţádost PČR vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Kaplice. Návrat jednotky ve 20:45 hod.   

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 25. srpna 

01:55 Technický zásah – Na čerpání vody ze sklepů 3 domů v obci Horní Pole vyjela 

jednotka SDH obce Studená. Návrat jednotky v 06:31 hod.  

03:03  Technický zásah – Na odstranění padlé větve v obci Lodhéřov vyjela profesionální 

jednotka z poţární stanice Jindřichův Hradec. Návrat jednotky v 03:36 hod. 

06:30 Technický zásah – Na odstranění padlých stromů v obci Studená, část obce Horní 

Bolíkov vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 07:49 hod.  

10:11 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Slavonice vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Dačice. Návrat jednotky ve 12:39 hod.  

10:59 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Lomnice nad 

Luţnicí vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 11:45 hod. 

12:47 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Rapšach vyjela 

jednotka SDH obce Suchdol nad Luţnicí. Návrat jednotky ve 13:51 hod. 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 25. srpna 

00:50 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Selibov vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Písek. Návrat jednotky v 01:40 hod.  

00:53 Technický zásah – Na technický zásah – spadlé oplocení v obci Písek, část 

Budějovické předměstí vyjela jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice 

Písek. Návrat jednotky v 01:49 hod. 

00:58 Technický zásah – Na čerpání vody v domě v obci Minice vyjela jednotka SDH 

obce Mirovice. Jednotka cestou zpět na základnu odstranila u obce Slavkovice 

spadlou větev. Návrat jednotky v 03:34 hod.  

01:02 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Milevsko vyjela místní 

profesionální jednotka. Návrat jednotky v 01:38 hod.  

01:14 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Koţlí vyjela profesionální 

jednotka z poţární stanice Milevsko. Návrat jednotky v 03:02 hod.  

01:31 Technický zásah – Na údajně prasklou hráz rybníčku v obci Horosedly vyjely 

jednotky SDH obcí Čimelice a Mirovice. Na místě bylo zjištěno, ţe k protrţení 

hráze nedošlo. Hasiči provedli čištění česel. Návrat jednotky v 03:22 hod.  

01:33 Technický zásah – Na odstranění padlých stromů v obci Písek vyjela místní 

jednotka SDH. Návrat jednotky v 02:15 hod. 

01:39 Technický zásah – Na odstranění padlých stromů v obci Smetanova Lhota vyjela 

jednotka SDH obce Ostrovec. Návrat jednotky v 02:57 hod.  

04:29 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Lety, část obce Šerkov 

vyjela jednotka SDH Mirovice. Návrat jednotky v 05:19 hod. 
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05:35 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Veselíčko vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Milevsko. Návrat jednotky v 06:02 hod. 

06:05 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu z kolejiště v obci Líšnice vyjela 

jednotka HZSP SŢDC České Budějovice. Do stromu narazil vlak, ke zranění 

nedošlo. Návrat jednotky v 09:19 hod.   

06:47 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Svatonice vyjela jednotka 

HZSP SŢDC. Návrat jednotky v 10:10 hod. 

07:18 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Ţebrákov vyjela jednotka 

SDH obce Lašovice. Návrat jednotky v 08:04 hod. 

07:34 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Jetětice, část 

Červená vyjela jednotka SDH Písek. Návrat jednotky v 10:26 hod.  

08:30 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Milevsko vyjela na ţádost 

PČR místní profesionální jednotka z poţární stanice Milevsko a jednotka z poţární 

stanice Tábor. Jednalo se o strom padlý na tři vozidla. Událost se obešla bez zranění. 

Návrat poslední jednotky v 11:59 hod.  

10:35 Technický zásah - Na odstraňování následků noční bouřky v obci Minice vyjela 

jednotka SDH obce Mirovice. Návrat jednotky ve 12:32 hod.  

10:50 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Vrábsko vyjela jednotka 

SDH obce Čimelice. Návrat jednotky v 11:27 hod. 

14:23 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Písek, část 

Budějovické Předměstí vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky v 15:13 hod.  

15:41 Technický zásah – Na odstraňování následků deště v obci Mirovice, část obce 

Kakovice vyjela jednotka SDH obce Mirovice. Návrat jednotky v 18:06 hod.  

18:11 Technický zásah – Na odstraňování následků deště - čištění kanalizace v obci 

Jickovice vyjela místní jednotka SDH. Návrat jednotky ve 20:12 hod.  

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 25. srpna 

20:14 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Lenora vyjela 

jednotka SDH obce Volary. Návrat jednotky ve 21:14 hod.   

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 25. srpna 

00:29 Technický zásah – Na odstranění popadaných stromů v obci Bělčice vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Blatná a jednotka SDH obce Blatná. Návrat 

poslední jednotky v 06:17 hod.  

01:25 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Třebohostice vyjela 

jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice Strakonice. Návrat jednotky 

v 02:10 hod. 

01:41 Technický zásah – Na odstranění padlých stromů v obci Dobšice a okolí vyjela 

jednotka SDH obce Bezdědovice. Návrat jednotky v 04:37 hod.  
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15:09 Dopravní nehoda – Na úklid vozovky po dopravní nehodě u obce Čestice vyjela 

místní jednotka SDH. Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu 

a motocyklu. Na místě ZZS a PČR. Návrat jednotky v 16:40 hod.  

16:39 Technický zásah – Na odstranění nebezpečného hmyzu v obci Vodňany vyjela 

místní jednotka profesionálních hasičů. Návrat jednotky ve 20:48 hod. 

16:51 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Myštice vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Blatná. Návrat jednotky v 17:26 hod.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 25. srpna 

01:03 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Tábor vyjela místní 

profesionální jednotka. Jednotka nezasahovala, strom byl odstraněn před jejím 

příjezdem svépomocí. Návrat jednotky v 01:12 hod.  

01:41 Technický zásah – Na odstranění padlých stromů u obce Svinky vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Soběslav. Návrat jednotky v 03:38 hod.  

01:45 Technický zásah – Na odstranění stromu padlého na čekárnu v obci Vratišov vyjela 

jednotka SDH obce Nadějkov. Cestou ze zásahu jednotka odstranila další strom u 

obce Květuš. Návrat jednotky v 03:40 hod.  

02:28 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Sudoměřice u Tábora 

vyjela profesionální jednotka z poţární stanice Tábor. Návrat jednotky v 03:09 hod. 

04:46 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Bechyně vyjela místní 

jednotka SDH. Návrat jednotky v 05:19 hod. 

04:54 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu v obci Hlasivo vyjela 

profesionální jednotka z poţární stanice Tábor. Návrat jednotky v 05:27 hod. 

11:56 Technický zásah – Na odstranění nalomeného stromu u obce Javor vyjela jednotka 

profesionálních hasičů z poţární stanice Tábor. Jednotka po odstranění stromu 

přejela v 13:26 hod. k další události. 

13:24 Technický zásah – Likvidaci nalomeného stromu v obci Mladá Voţice provedla 

profesionální jednotka z poţární stanice Tábor. Návrat jednotky v 16:17 hod.  

15:48 Požár – Na ohlášený poţár v obci tábor vyjela místní profesionální jednotka. Po 

příjezdu na místo události a provedeném průzkumu jednotka zjistila, ţe se jedná o 

zakouření bytu v důsledku pálících se potravin na plotně. Dvě spící osoby, které se 

v bytě nacházely, byly vyvedeny a předány do péče ZZS. Jednotka provedla uhašení 

hrnce a odvětrání bytu přetlakovou ventilací. Poţárem nevznikla škoda. Návrat 

jednotky v 16:18 hod.  

20:39 Technický zásah – Na odstranění padlého stromu a sloupu na komunikaci v obci 

Oldřichov vyjela jednota SDH obce Mladá Voţice. Návrat jednotky ve 23:08 hod. 

 

 

 

 


