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Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 22. září 

0:10 Planý poplach – V Národním zemědělském muzeu Ohrada v Hluboké nad Vltavou 

ohlásila elektrická poţární signalizace poţár. Profesionální jednotka z centrální 

stanice České Budějovice prověřila, ţe se jedná o planý poplach.  

5:04 Požár – K ohlášenému poţáru v panelovém domě č. p. 995/32 na sídlišti Vltava 

v ulici Fr. Ondříčka v Českých Budějovicích vyjela včetně automobilové plošiny 

téměř kompletní profesionální jednotka z centrální stanice. Hasiči, kteří vzhledem 

k velkému zakouření vedli zásah v dýchací technice, vnikli do bytu, kde 

předpokládali ohnisko poţáru, a nalezli hořící květináč na balkoně. Do květináče 

majitel nasypal ţhavý popel z vodní dýmky, čímţ způsobil poţár. Zasahující hasiči 

poţár uhasili pomocí jednoho vědra vody. Poţárem nevznikla ţádná škoda. 

7:31 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŢDC zajistila v obci Petříkov 

asistenci při sváření kolejnic.  

19:59 Technický zásah – Jednotka SDH obce Týn nad Vltavou odstranila v obci Koloděje 

nad Vltavou č. p. 29 hnízdo nebezpečného hmyzu. 

22:07 Technický zásah – Na ţádost Policie ČR otevřela jednotka z centrální stanice dveře 

bytu v Českých Budějovicích v ulici Fr. Šrámka. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 22. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 22. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Písek 

Čtvrtek 22. září 

7:46 Technický zásah – V obci Hrejkovice provedla místní dobrovolná jednotka čerpání 

vody ze studny.  

13:55 Únik nebezpečných látek – Profesionální jednotka z centrální stanice Písek 

společně s příslušníky Policie ČR zasahovala v Písku na řece Otavě, kde bylo na 

hladině několik skvrn neznámé látky. Hasiči s Policií ČR hledali z člunu zdroj, 

odkud látka do vody vtéká, ale bez úspěchu. Zásah byl ukončen krátce před 16. 

hodinou. 

17:35 Technický zásah – Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranila v rekreačním středisku 

v obci Štědronín – Plazy jednotka SDH obce Čimelice.  



 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 22. září 

9:47 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nová Ves zajistila u své obce asistenci při 

pálení. 

13:43 Technický zásah – Mezi obcemi Těšovice a Staré Prachatice čistila osádka 

profesionálních hasičů z centrální stanice Prachatice vozovku od motorového oleje. 

Skvrnu o délce cca 15 metrů hasiči odstranili pomocí sorbentu.  

19:13 Únik nebezpečných látek – Stejný zásah si tatáţ jednotka připsala v Pivovarské 

ulici v Prachaticích, kde z osobního automobilu tovární značky Mercedes vytekl 

motorový olej.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 22. září 

16:18 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si na náměstí 5. května č. p. 110 ve 

Vodňanech připsala jednotka místních profesionálních hasičů. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 22. září 

9:49 Technický zásah – Na kruhovém objezdu u hypermarketu Tesco v Táboře čistila 

profesionální jednotka z centrální stanice vozovku od nafty uniklé z neznámého 

vozidla. 

 


