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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 29. srpna 

0:10 Požár – Nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm byla příčinou vzniku poţáru 

obytné maringotky stojící v lese u přehrady Hněvkovice v k. ú. obce Pořeţany. 

K poţáru Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje vyslalo 

osádky čtyř cisteren ze stanice Týn nad Vltavou a z jednotek SDH obcí Kostelec a 

Hluboká nad Vltavou. Jako první na místo dorazily cisterny profesionálů 

následovány dobrovolnou jednotkou z Kostelce. Obě jednotky poţár do deseti minut 

od příjezdu dostaly pod kontrolu. Průzkum dále ukázal, ţe na místě se nacházely dvě 

osoby, které však byly zcela v pořádku. V 1:38 hodin byla maringotka úplně 

uhašena a všichni zasahující hasiči se vrátili zpět na základnu. Poţár způsobil škodu 

za Kč 30 000,--, zásah jednotek HZS uchránil majetek za Kč 100 000,--.  

7:59 Technický zásah – V objektu domova mládeţe SOŠ cestovního ruchu 

v Adamovské ulici v Rudolfově odstranila profesionální jednotka z centrální stanice 

České Budějovice roj nebezpečného hmyzu, který se usídlil na nepřístupném místě 

pod plechovou střechou. 

10:08 Technický zásah – Za přítomnosti příslušníků Městské policie České Budějovice 

otevřeli hasiči z centrální stanice dveře bytu ve Slunečné ulici č. p. 972/5 v Českých 

Budějovicích. 

12:54 Technický zásah – Stejný zásah si za účasti Policie ČR a ZZS tatáţ jednotka 

připsala v ulici K. Šafáře č. p. 875/67 také v Českých Budějovicích.  

13:16 Technický zásah – V ulici Kpt. Jaroše č. p. 1335 v Českých Budějovicích odstranili 

hasiči z centrální stanice hnízdo nebezpečného hmyzu. 

16:33 Planý poplach – Rychlý zásahový automobil, cisterna a automobilová plošina byly 

vyslána do ulice M. Horákové v Českých Budějovicích, kde se z oken ve čtvrtém 

patře domu 1434/78 linul kouř. Ve stejné době jako hasiči se do bytu vrátil majitel, 

který otevřel a ukázalo se, ţe se jednalo o spálené jídlo v troubě. 

18:35 Technický zásah – Jednotka hasičů z centrální stanice vyjela společně se ZZS a 

Policií ČR do Bezdrevské ulice v Českých Budějovicích, kde v domě č. p. 1021/8 

provedli společný technický zásah. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 29. srpna 

3:27 Dopravní nehoda – Na parkovišti u plaveckého bazénu v Českém Krumlově 

vytahovali profesionální hasiči z místní centrální stanice z potoka osobní automobil. 

K zásahu jednotka pouţila naviják z vyprošťovacího automobilu. Vytaţení trvalo 

necelou čtvrthodinu.  

7:21 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC provedla v obcí Horní 

Dvořiště nakolejení lokomotivy.  

7:41 Technický zásah – Stejná jednotka dále eviduje ve Velešíně překládku kolejnic 

pomocí automobilového jeřábu. 



14:09 Technický zásah – V Českém Krumlově v ulici Za Soudem v objektu mateřské 

školky odstranila jednotka z centrální stanice hnízdo nebezpečného hmyzu.  

16:02 Planý poplach – Závada na čidle elektrické poţární signalizace byla příčinou 

planého výjezdu jednotky ze stanice Frymburk a jednotky SDH obce Vyšší Brod do 

objektu elektrárny ve Vyšším Brodě.  

16:12 Planý poplach – K dalšímu poţáru ohlášenému elektrickou poţární signalizací 

vyjely jednotka profesionálů z centrální stanice Český Krumlov a jednotka SDH 

obce Zlatá Koruna do objektu kláštera ve Zlaté Koruně. Průzkum ukázal, ţe se také 

jednalo o planý poplach. 

18:40 Technický zásah – Jednotka SDH obce Hořice na Šumavě a osádka rychlého 

zásahového automobilu z centrální stanice Český Krumlov zasahovaly v Hořicích na 

Šumavě odstranila z tělocvičny místní školy další roj nebezpečného hmyzu. 

20:39 Požár – Beze škody byl uzavřen poţár papírového odpadu ve výtahové šachtě domu 

č. p. 365 na sídlišti Plešivec v Českém Krumlově. Doutnající odpadky uhasila 

profesionální jednotka z místní poţární stanice během deseti minut. Příčinou vzniku 

poţáru byla nedbalost – vhozený nedopalek od cigarety do výtahové šachty. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 29. srpna 

18:56 Dopravní nehoda – Zabezpečení havarovaného automobilu provedla po dopravní 

nehodě u obce Mutná profesionální jednotka ze stanice Dačice. Jednalo se o nehodu 

osobního automobilu, který narazil do stromu. Hasiči na místě spolupracovali se 

záchranáři ZZS a Policií ČR.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 29. srpna 

11:41 Dopravní nehoda – Profesionální hasiči z centrální stanice Písek a z jednotky 

HZSP SŢDC zasahovali v Písku ve Vnitřním Městě, kde na mostě přes Otavu došlo 

ke střetu vlaku s osobou. Hasiči z písecké stanice pomohli s transportem zraněné 

osoby do sanitky a v 12:30 hodin místo nehody opustili. Další následky nehody 

odstranila pak jednotka HZSP SŢDC. Její zásah byl ukončen krátce před 18. 

hodinou.  

12:15 Technický zásah – Další zásah si profesionálové z centrální stanice připsali 

v Gregorově ulici v Písku, kde si majitel zabouchnul do osobního auta tovární 

značky Škoda Felicia jak klíče, tak psa. Jednotka HZS vůz otevřela a psa 

osvobodila.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 29. srpna  Bez událostí 



 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 29. srpna 

17:45 Technický zásah – Jednotka SDH obce Volenice provedla ve své obci na ţádost 

starosty pročištění kanalizace. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 29. srpna 

6:26 Dopravní nehoda – V Táboře - Náchodě na mostě přes Jordán havaroval kamión. 

Z proraţené nádrţe uniklo přibliţně 200 litrů nafty na silnici a do blízké kanalizace. 

Zasahující hasiči provedli odčerpání zbylé nafty z nádrţí do barelů a aby nedošlo k 

dalšímu úniku do kanalizace a do Jordánu natáhli na zasaţenou plochu hasiči 

z centrální stanice preventivně norné stěny. Na místo události se dostavili pracovníci 

z ČIŢP a z firmy Čevak. V 10:59 hodin byl havarovaný kamión odstraněn 

z vozovky. Zasahující hasiči provedli čištění komunikace, kterou poté předali SÚS 

Tábor. O další půlhodinu událost převzala ekologická firma specializovaná na 

likvidaci kontaminované půdy. Hasiči zásah událost ukončili v 11:48 hodin. 

10:27 Technický zásah – U obce Doubí na stavbě dálnice D3 uvíznul zemní stroj pro 

stavební práce v zatopené základové jámě pro pilíř. Aby mohl být stroj vyproštěn, 

museli zasahující hasiči z centrální stanice Tábor nejprve pomocí čtyř čerpadel 

odčerpat z jámy vodu. Po 14. hodině zaměstnanci stavební firmy zapadlý stroj 

vytáhli a hasiči se vrátili na základnu.  

16:35 Technický zásah – Jednotka SDH obce Jistebnice eviduje technický zásah, a to 

mytí vozovky v obci Jistebnice. Zásah byl proveden na ţádost starosty obce.  

17:01 Technický zásah – Na vyţádání Městské policie Tábor zasahovali profesionálové 

z centrální stanice na Sídlišti Nad Luţnicí v Táboře, kde v parku odstranili roj 

nebezpečného hmyzu. 

19:56 Dopravní nehoda – Následky nehody kamiónu, který u Veselí nad Luţnicí skončil 

po dopravní nehodě na boku, odstraňovala společně s Policií ČR profesionální 

jednotka ze stanice Soběslav. Hasiči nejprve ošetřili drobné oděrky na noze řidiče, 

poté kamión zabezpečili proti vzniku poţáru. Po kontrole, ţe z nádrţí neunikají 

ţádné provozní látky, se jednotka po dohodě s Policií ČR vrátila na základnu. 

Přeloţení nákladu a vyproštění kamiónu si zajistí majitel.  

 


