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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 30. srpna  

7:28 Technický zásah – Profesionálové z jednotky HZSP SŢDC asistovali v Hluboké 

nad Vltavou při překládce kolejnic. 

7:57 Technický zásah – Do bytu v domě č. p. 1516/13 v ulici Jar. Haška v Českých 

Budějovicích vlétnul netopýr, který nemohl vylétnout opět ven. Odchyt a následné 

vypuštění do volného prostranství provedli profesionální hasiči z centrální stanice.  

10:42 Únik nebezpečných látek – Přibliţně dva litry oleje, které znečistily vozovku na 

křiţovatce ulic M. Horákové a Branišovská v Českých Budějovicích, vyčistili opět 

profesionální hasiči z centrální stanice.  

11:06 Technický zásah – V ulici K. Chocholy č. p. 1283/2 v Českých Budějovicích 

otevřeli hasiči z centrální stanice dveře bytu, za kterými zůstaly zabouchnuty tři 

kočky. 

15:56 Technický zásah – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala také v obci Rudolfov 

v Zahradní ulici č. p. 246. Hasiči se do bytu, ve kterém se nacházela osoba uţívající 

inzulín, dostali přes pootevřené balkónové dveře.  

16:29 Technický zásah – Dvě hnízda nebezpečného hmyzu odstranila z pláště domu č. p. 

125 v ulici U Malše v Českých Budějovicích jednotka profesionálů z centrální 

stanice.  

16:39 Dopravní nehoda – Bez zranění se obešla dopravní nehoda dvou osobních 

automobilů značek Peugeot 206 a Mazda 5, které se střetly v ulici B. Němcové 

v Českých Budějovicích. Úklid vozovky od uniklých provozních látek, střepů a 

plastů provedli hasiči z centrální stanice.  

16:50 Technický zásah – Ve Větrné ulici č. p. 918/6 v Českých Budějovicích eviduje 

jednotka místních profesionálů nouzové otevření dveří bytu. 

17:33 Technický zásah - Profesionálové z centrální stanice České Budějovice byli vysláni 

do Nádraţní ulice v obci Zliv, kde měli na ţádost Policie ČR otevřít dveře bytu 

v domě č. p. 199. Hasiči nakonec nezasahovali, byli odvoláni během jízdy k zásahu. 

19:39 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŢDC vyjela k šetření 

projetí návěstidla v ţelezniční stanici České Budějovice.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 30. srpna 

5:52 Technický zásah – Profesionální hasiči z centrální stanice Český Krumlov 

zasahovali v Masné ulici v Českém Krumlově, kde v domě č. p. 120 čerpali vodu ze 

zatopeného sklepa. 

15:41 Dopravní nehoda – Následky dopravní nehody osobního automobilu tovární 

značky Honda CRV, který havaroval v obci Přísečná, likvidovala profesionální 

jednotka z centrální stanice Český Krumlov. Hasiči museli pomocí vapexu a 

sorbčních rukávů zamezil úniku provozních látek do potoka. Vytvořili dvě zábrany, 

a to přímo u můstku a další přibliţně po 500 metrech po proudu vody. Řečiště 



potoka pak vyčistili pomocí sorbentu. U zásahu byla přítomna Policie ČR a také 

zástupce ČIŢP.  

18:06 Technický zásah – Na ţádost příslušníků Městské policie Český Krumlov rozřízli 

hasiči z centrální stanice na autobusové zastávce Špičák v Českém Krumlově 

botičku na osobním automobilu Fiat Panda.  

18:14 Technický zásah – Nouzové otevření dveří ordinace ve Školní ulici č. p. 120 

v Křemţi provedla místní profesionální jednotka.  

19:18 Technický zásah – Na monitoring kouře vyjeli za sídliště Plešivec v Českém 

Krumlově profesionální hasiči z místní centrální stanice. Průzkum oblasti ukázal, ţe 

se jedná o nenahlášené pálení klestu. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 30. srpna 

11:47 Technický zásah – Osobu, která zůstala ve výtahu zaseknutém mezi 7. a 8. patrem 

panelového domu č. p. 687 na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci, vysvobodili 

profesionální hasiči z místní centrální stanice.  

22:07 Technický zásah – K ohlášenému úniku vody, jeţ protékala stoupačkami domu č. p. 

49 ve Větrné ulici v Jindřichově Hradci, vyjela jednotka profesionálů z centrální 

stanice.  

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 30. srpna  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 30. srpna 

10:12 Technický zásah – Ve Svatojánské ulici v obci Lhenice zasahovala u domu č. p. 85 

profesionální jednotka z centrální stanice Prachatice, která zde odstranila hnízdo 

nebezpečného hmyzu. 

11:05 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými bylo zabouchnuté malé dítě, otevřela ve 

Volarech v Tolarově ulici č. p. 425 jednotka místních dobrovolných hasičů. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 30. srpna  Bez událostí 

 

 



Územní odbor Tábor 

Úterý 30. srpna  Bez událostí 

 


