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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 13. září 

3:09 Planý poplach – Na základě ohlášení elektrické poţární signalizace vyjela 

profesionální jednotka z centrální stanice České Budějovice do firmy Envisan Gem, 

s. r. o. v obci Hůry. Průzkum objektu ukázal, ţe se jednalo o planý poplach. 

7:57 Technický zásah – V ţelezniční stanici Hluboká nad Vltavou zajistila profesionální 

jednotka HZSP SŢDC jeřábové práce.  

11:01 Technický zásah – Zabouchnuté dveře rodinného domu č. p. 501 v Českých 

Budějovicích části obce Mokré – jih zajistila osádka rychlého zásahového 

automobilu z centrální stanice. 

16:20 Planý poplach – Na základě ohlášení elektrické poţární signalizace vyjela 

profesionální jednotka z centrální stanice do firmy Robert Bosch, s. r. o. v Českých 

Budějovicích. Zpětným telefonátem Krajského operačního a informačního střediska 

bylo ověřeno, ţe se jedná o planý poplach a jednotka se vrátila na základnu. 

17:02 Technický zásah – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala také v domě 

s pečovatelskou sluţbou č. p. 18/11 v Tylově ulici v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 13. září 

12:12 Technický zásah – Jednotka SDH obce Brloh zajistila ve své obci čištění 

kanalizační vpustí. 

13:34 Dopravní nehoda – V Českém Krumlově v části obce Horní Brána u benzínové 

čerpací stanice Agip zavaroval malý motocykl Babeta. Řidič byl odvezen ZZS ještě 

před příjezdem hasičů z centrální stanice. Hasiči po domluvě s Policií ČR vyčistili 

vozovku od cca půl litru vyteklého oleje a v 13:59 hodin se vrátili zpět na základnu. 

17:15 Záchrana osob – Na Lipenské přehradě u obce Milná části obce Hruštice 

zachraňovali profesionální hasiči ze stanice Frybmurk z hladiny dvě osoby, se 

kterými se převrhnul katamarán. Převrácená cca šestimetrová loď byla asi 100 metrů 

od břehu. Jednoho z pasaţérů nalodili do své lodi rybáři, druhá osoba seděla v době 

příjezdu hasičů na převráceném katamaránu. Hasiči ji svým člunem převezli na břeh. 

Vzhledem k silnému větru se jednotce HZS nedařilo převrátit katamarán zpět. Před 

operační středisko si velitel zásahu vyţádal pomoc pracovníků Povodí Vltava, a. s. 

V 18:32 hodin bylo nahlášeno převrácení katamaránu, který byl zavezen ke břehu.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 13. září 

13:44 Požár – Profesionální jednotka ze stanice Dačice a jednotka SDH obce Studená byly 

vyslány do Počátecké ulice ve Studené, kde v důsledku střetu dvou osobních 

automobilů došlo k poţáru jednoho z nich. Jako první na místo dorazila dobrovolná 

jednotka, která u Škody Felicie provedla rychlou lokalizaci a následnou likvidaci 



poţáru. Vzniklá škoda činí Kč 5 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 

15 000,--. 

20:37 Požár – Pouze příslušník pro zjišťování příčin vzniku poţáru vyjel do obce Slavětín, 

kde nedbalostí při přikládání do lokálního topidla došlo k poţáru a následnému 

popálení jedné osoby. Poţár byl uhašen své pomocí bez účasti jednotek PO. 

Popálená osoba byla odvezena do nemocnice. Vzniklá škoda i uchráněné hodnoty 

jsou nulové. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 13. září 

14:36 Záchrana osob – Záchranu osoby ze zaseknutého výtahu provedla v ulici J. A. 

Komenského v Milevsku za přítomnosti Policie ČR jednotka místních 

profesionálních hasičů. 

18:02 Technický zásah – Stejná jednotka pak zasahovala u nouzového otevření dveří 

domu č. p. 49 v obci Sobědraţ. Také zde byla přítomna Policie ČR.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 13. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 13. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 13. září 

10:52 Technický zásah – Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila ve stromě na obecním 

pozemku v obci Březnice jednotka profesionálů ze stanice Týn nad Vltavou. 

13:57 Technický zásah – Stejný zásah si připsala jednotka z centrální stanice Tábor, a to u 

jídelny základní školy v Táboře – Měšicích v Míkově ulici.  

14:50 Technický zásah – Jednotka SDH obce Chýnov zajistila ve své obci v ulici Mládeţe 

čištění kanalizačních vpustí. 

15:57 Technický zásah – Odstranění nebezpečného hmyzu si připsali také profesionálové 

ze stanice Soběslav, a to na cyklistické stezce v Soběslavi. 

 

 


