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Územní odbor České Budějovice

Čtvrtek 8. září

15:54 Požár – K blíže neurčenému požáru vyjela k obci Žár profesionální jednotka ze 
stanice Trhové Sviny. Průzkum ukázal, že se jednalo o nepovolené pálení.

18:19 Požár – Pouze příslušník pro zjišťování příčin vzniku požáru vyjel do azylového 
domu Filia v Nerudově ulice v Českých Budějovicích, kde v kuchyňce došlo 
k požáru odsavače par na elektrickým sporákem. Požár uhasili přítomní uživatelé 
pomocí přenosného hasícího přístroje. Vzniklá škoda činí Kč 1 000,--, hodnota 
uchráněného majetku je Kč 50 000,--. Příčinou vzniku požáru je nedbalost.

Územní odbor Český Krumlov

Čtvrtek 8. září

8:24 Technický zásah – V Dolním Třeboníně č. p. 235 si profesionálové z centrální 
stanice Český Krumlov připsali nouzové otevření dveří.

Územní odbor Jindřichův Hradec

Čtvrtek 8. září

18:49 Únik nebezpečných látek – Malé množství oleje likvidovala z hladiny rybníka u 
obce Lužnice profesionální jednotka ze stanice Třeboň. Zásah byl ukončen krátce po 
21. hodině. 

Územní odbor Písek

Čtvrtek 8. září  Bez událostí

Územní odbor Prachatice

Čtvrtek 8. září  Bez událostí

Územní odbor Strakonice

Čtvrtek 8. září

13:06 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřela jednotka z centrální stanice dveře 
bytu v ulici Na Ohradě č. p. 88 ve Strakonicích.

15:16 Dopravní nehoda – Následky nehody osobního automobilu likvidovala u obce 
Plechovice profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice. Havarovaný vůz 



skončil motorovou částí v místním rybníce, do kterého uniklo přibližně pět litrů 
motorového oleje. Hasiči nejprve vytáhli pomocí navijáku vůz zpět na břeh a poté 
pomocí sorbentu a norných stěn likvidovali uniklý olej. 

15:44 Požár – V obci Bratronice uhasili profesionálové ze stanice Blatná požár odpadu ve 
velkoobjemovém kontejneru. Požárem nevznikla žádná škoda, v 17:11 hodin se 
hasiči vrátili zpět na základnu. 

21:46 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta poskytla v Dukelské ulici č. p. 491 
ve Strakonicích Zdravotnické záchranné službě jednotka místních profesionálních 
hasičů.

Územní odbor Tábor

Čtvrtek 8. září

9:41 Technický zásah – V Sezimově Ústí části obce Samota odstranila jednotka 
z centrální stanice Tábor z dětského hřiště hnízdo nebezpečného hmyzu. 

17:16 Dopravní nehoda – Za obcí Náchod ve směru na Košín havaroval na komunikaci č. 
603 dodávkový automobil Renault Trafic. Hasiči z centrální stanice Tábor u 
havarovaného vozu provedli protipožární opatření a vyčistili vozovku od uniklých 
provozních náplní. Poté bylo místo zásahu předáno Policii ČR. 


