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Územní odbor České Budějovice  

Pondělí 3. září 

5:10 Planý poplach – K údajnému požáru odpadkového koše a trávy pod ním vyjela do 

Větrné ulice v Českých Budějovicích osádka cisterny z centrální stanice. Hasiči 

projeli celou ulici a žádný požár nenalezli. 

19:27 Planý poplach – Na Včelnou byla k blíže neurčenému kouři vyslána cisterna 

z centrální stanice České Budějovice. Průzkum místa ukázal, že se jedná o planý 

poplach. 

23:59 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu MKD 

Sokolovna v Týně nad Vltavou. Profesionální jednotka z místní požární stanice 

prověřila, že se jedná o planý poplach. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 3. září 

16:03 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyžádala jednotku hasičů k provedení úklidu 

vozovky po dopravní nehodě, která se stala U Tří veverek v k. ú. obce Jenín. Úklid 

provedla jednotka SDH obce Vyšší Brod.  

17:14 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu ZZN 

Pelhřimov, a. s. v Kaplici-nádraží. Jednotka ze stanice Kaplice provedla průzkum, 

který potvrdil, že se jedná o planý poplach.  

18:06 Dopravní nehoda – Provozní kapaliny uniklé z havarovaných vozů po dopravní 

nehodě vyčistila z vozovky v Nemocniční ulici v Českém Krumlově jednotka 

místních profesionálních hasičů. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 3. září  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 3. září 

17:15 Technický zásah – Jednotka SDH obce Kluky si připsala ve své obci technický 

zásah – čištění kanalizace. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 3. září 



15:21 Technický zásah – Ve Vimperku v ulici K Rokli č. p. 497 evidují místní 

profesionální hasiči nouzové otevření dveří bytu, za kterými zůstalo zabouchnuté 

malé dítě. 

18:05 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými bylo na zapnutém sporáku jídlo, otevřela 

v Národní ulici č. p. 1003 v Prachaticích místní profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 3. září 

10:59 Technický zásah – Dohašení doutnajícího ohniště zajistila u obce Holečkova 

profesionální jednotka ze stanice Blatná. Hasiči k zásahu použili jeden vodní proud. 

Požár je beze škody.  

11:52 Dopravní nehoda – U obce Střelské Hoštice zasahovala osádka cisterny z centrální 

stanice Strakonice u dopravní nehody dvou nákladních automobilů. Vůz Tatra 815 

s přívěsem byl mimo komunikaci. Zde vyvrátil jeden strom a o druhý byl opřen 

přívěs. Řidiče Tatry odvezli záchranáři ZZS na ošetření do nemocnice. Druhý vůz 

značky Man z nehody vyváznul téměř bez poškození. Zasahující hasiči provedli 

jímání oleje unikajícího z Tatry, motorovými pilami rozřezali strom, který byl 

vyvrácený částečně po vozidlem a po příjezdu odtahové služby pomohli 

s nadzvednutím Tatry i přívěsu na zařízení k odtahu. Po závěrečném úklidu místa 

nehody se jednotka krátce po půl čtvrté vrátila na základnu.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 3. září 

11:02 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Soběslav byla vyslána do 

obce Záříčí, kde došlo k přimáčknutí osoby zadním kolem traktoru na vrata stodoly. 

V okamžiku příjezdu hasičů zde již zasahovala ZZS. Záchranáři společně s místními 

obyvateli traktor odtlačili ode vrat a osobu vyprostila. Ta bohužel svým zraněním 

podlehla. Hasiči nezasahovali. 

 

 


