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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 4. září 

1:00 Technický zásah – Ve Slunečné ulici č. p. 992/6 v Českých Budějovicích pomohla 

osádka rychlého zásahového automobilu z centrální stanice s vyzvednutím imobilní 

osoby.  

6:09 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu firmy 

Lašek, s. r. o. v ulici U Sirkárny v Českých Budějovicích. Hasiči z centrální stanice 

provedli průzkum, neobjevili žádné známky hoření.  

12:10 Únik nebezpečných látek – Na žádost Městské policie České Budějovice vyjela 

profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné do Otakarovy ulice v Českých 

Budějovicích, kde vyčistila vozovku od cca 200 metrů dlouhé olejové skvrny. 

Ukázalo se, že další skvrny jsou v ulicích Jírovcova a Nádražní. I tyto hasiči 

zlikvidovali a krátce před 13. hodinou se vrátili na základnu.  

17:09 Dopravní nehoda – Jednotka ze stanice Suché Vrbné vyjela k dalšímu zásahu, a to 

k odstranění následků dopravní nehody, při které se v obci Srubec střetli tři 

motorkáři. Ti na místě již nebyli, hasiči provedli zametení silnice od střepů a plastů. 

17:59 Technický zásah – Stejná jednotka pak zasahovala v Osikové ulici v Českých 

Budějovicích, kde z dutiny stromu odstranila hnízdo nebezpečného hmyzu.  

19:54 Požár – Dvě cisterny, rychlý zásahový automobil a automobilový žebřík vyslali 

operační důstojníci do Rudolfovské ulice č. p. 1817/4 v Českých Budějovicích, kde 

byl ohlášen požár v bytě. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o požár květináče 

na balkóně, který hasiči zvládli uhasit pomocí vědra vody. Vzniklá škoda byla 

vyčíslena na Kč 5 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 20 000,--. Příčinou 

vzniku požáru bylo nedbalostní jednání. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 4. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 4. září 

17:58 Technický zásah – Vodu ze sklepa domu č. p. 39 v obci Sedlec vyčerpala pomocí 

kalového čerpadla profesionální jednotka z centrální stanice Jindřichův Hradec.  

20:49 Technický zásah – Jednotka SDH obce Kardašova Řečice dohašovala u obce Cikar 

ohniska po včerejším požáru. 

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 4. září  Bez událostí 



 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 4. září 

10:43 Požár – Požár skládky suché trávy na ploše cca 4 x 3 metry likvidovali v obci 

Cejsice profesionální hasiči ze stanice Vimperk. Zásah jednotky trval přibližně deset 

minut, vzniklá škoda je nulová.  

12:03 Požár – Jednotka SDH obce Lenora vyjela ve své obci k ohlášenému požáru trávy. 

Na místě se ukázalo, že se jedná o opuštěné nedohašené ohniště, které hasiči 

dohasili. Požárem nevznikla žádná škoda.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 4. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 4. září 

3:26 Planý poplach – V Obchodním centru Lužnice ve Světlogorské ulici v Táboře 

ohlásila elektrická požární signalizace požár. Průzkum objektu provedli 

profesionálové z centrální stanice, požár nebyl potvrzen. 

 


