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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 11. září 

15:27 Požár – Osádky šesti cisteren likvidovaly požár stohu u obce Bohunice. Stoh o 

rozměrech cca 30 x 20 x 10 metrů byl tvořen balíky slámy. Zasahující hasiči ze 

stanice Týn nad Vltavou a jednotek SDH obcí Bechyně a Týn nad Vltavou 

především ochlazovali okolí, aby se požár dále nerozšířil. Jednotky požářiště začaly 

opouštět okolo 20. hodiny. Výše vzniklé škody a příčina vzniku požáru je 

předmětem šetření. 

16:53 Dopravní nehoda – Na kruhovém objezdu u Globusu v Českých Budějovicích 

zajistila profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné úklid vozovky po dopravní 

nehodě. Na uvedeném místě se střetly osobní automobil a motocykl. Hasiči vyčistili 

vozovku od uniklých provozních látek a krátce před půl šestou se vrátili na 

základnu.  

17:29 Technický zásah – Za přítomnosti ZZS a Policie ČR otevřeli hasiči z centrální 

stanice dveře bytu na sídlišti Máj v ulici V. Volfa č. p. 1300/13 v Českých 

Budějovicích. 

19:42 Požár – Jednotka SDH obce Lišov uhasila u obce Levín požár trávy na ploše cca 3 x 

3 metrů. Jednalo se o nedohašené požářiště po pálení. Požárem nevznikla žádná 

škoda.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 11. září 

14:44 Planý poplach – V Regionálním muzeu v Horní ulici v Českém Krumlově ohlásila 

elektrická požární signalizace požár. Průzkum, který provedla profesionální jednotka 

z centrální stanice, nepotvrdil žádné hoření. 

15:33 Planý poplach – Další požár ohlásila elektrická požární signalizace v objektu firmy 

ZZN Pelhřimov a. s. v Kaplici. Hasiči ze stanice Kaplice provedli průzkum a jednalo 

se o planý poplach.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 11. září 

7:29 Technický zásah – K blíže neurčenému kouři vyjela do Dukelské ulice v Třeboni 

profesionální jednotka z místní požární stanice. Ukázalo se, že je jedná o pálení 

klestu na soukromé zahradě.  

14:13 Technický zásah – V Suchdole nad Lužnicí na sídl. 9. května č. p. 706 snesli místní 

dobrovolní hasiči pacienta do sanitky ZZS.  

 

 

Územní odbor Písek 



Neděle 11. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 11. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 11. září 

20:11 Planý poplach – Profesionální jednotka ze stanice Blatná s cisternou a 

automobilovým žebříkem a cisterna z jednotky SDH obce Blatná vyjely 

k ohlášenému požáru č. p. 1072 v ulici Na Bílé husi v Blatné. Hasiči vnikli oknem 

do bytu, ze kterého šel kouř, a zjistili, že se jedná o spálené potraviny na sporáku. 

Událost byla překlasifikována na planý poplach. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 11. září 

9:09 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Tábor odstranili v Sezimově Ústí 

v ulici Pod Vrbou č. p. 289/17 hnízdo nebezpečného hmyzu. 

14:48 Technický zásah - Čtrnáct obyvatel domu č. p. 2200 Budějovické ulici v Táboře 

museli dnes krátce před 15. hodinou evakuovat profesionální hasiči z místní požární 

stanice. K zásahu jednotka vyjela na základě tísňového volání přijatého na linku 112, 

ve kterém oznamovatelka hlásila, že ve svém přízemním bytě cítí silný zápach 

plynu. Již během jízdy k zásahu měla naše jednotka informaci, že dům není připojen 

na rozvod plynu, proto hasiči usuzovali, že plyn zřejmě uniká z propan-butanové 

láhve. Zasahující hasiči změřili v přízemním bytě oznamovatelky koncentraci plynu 

v ovzduší a dle naměřených výsledků velitel zásahu rozhodnul vypnutí elektrického 

proudu v domě a o evakuaci všech obyvatel. Poté hasiči hledali zdroj úniku, který 

nalezli v bytě v druhém nadzemním podlaží, kde údajně měla stále být majitelka. Po 

vstupu do bytu hasiči zjistili, že majitelka není přítomna  a že plyn uniká ze 

zapnutého plynového vařiče (propan-butanová láhev – 10 kg). Jednotka láhev 

uzavřela a byt odvětrala. K odvětrání sklepů a chodeb byla nasazena přetlaková 

ventilace. Po odvětrání hasiči společně s pracovníky pohotovostní plynárenskou 

službou provedli opětovné měření, které již nezjistilo nebezpečné hodnoty. V 16:06 

hodin jednotka HZS zásah ukončila, obyvatelům domu bylo doporučeno další 

větrání, byla znovu zapojena elektrická energie. U zásahu hasiči spolupracovali 

s Policií ČR. 

15:31 Požár – V Plané nad Lužnicí v části obce Strkov u rybníka Hejtman uhasila během 

několika minut osádka cisterny z centrální stanice Tábor nepovolené pálení trávy. 

Požárem nevznikla žádná škoda.  

18:08 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila v Táboře – Měšicích v ulici 

K Tůni č. p. 320 profesionální jednotka z centrální stanice.  



19:46 Technický zásah – V obci Přehořov č. p. 83 zasahovala místní dobrovolná jednotka, 

která zde odstranila hnízdo nebezpečného hmyzu.  

 

 

 

 

 


