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Územní odbor České Budějovice 

Úterý 15. května 

10:05 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po střetu tří vozů zajistila na křižovatce ulic 

Nádražní a Jírovcova v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné. 

21:33 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří bytu vyjela do obce Horní 

Stropnice profesionální jednotka ze stanice Trhové Sviny. Hasiči nakonec nemuseli 

zasahovat, paní otevřela sama.  

22:56 Požár – Osádky tří cisteren ze stanice České Budějovice zasahovaly v Českých 

Budějovicích v zahrádkářské kolonii u Lučního jezu u požáru zahradní chatky. Když 

hasiči přijeli na místo byla požárem zasažena celá střecha. Aby se jednotka k požáru 

vůbec dostala, museli hasiči přeštípnout zajišťující zámky na plotech dvou 

sousedních zahrad. Uvnitř chaty se nikdo nenacházel, hasiči odsud vynesli 

desetikilovou propanbutanovou láhev. Hořící chatku o půdorysu cca 10 x 6 metrů 

hasiči uhasili pomocí tří vysokotlakých proudů. Po lokalizaci požáru, která nastala 

v 23:28 hodin, jednotka rozebrala celou střešní konstrukci a vynesla z chatky 

požárem zničené věci. Úplné dohašení velitel zásahu nahlásil krátce před jednou 

hodinou ranní. Zásah jednotky byl veden v dýchací technice. Vzniklá škoda byla 

vyčíslena na Kč 400 000,--, hodnota uchráněného majetku činí Kč 50 000,--. Příčinu 

vzniku požáru šetří vyšetřovatel HZS ve spolupráci s Policií ČR.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 15. května 

8:06 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřela českokrumlovská jednotka chatu 

v obci Dolní Stropnice.  

10:38 Požár – Vojenská hasičská jednotka Boletice hasila ve vojenském prostoru Boletice 

požár rákosí na ploše cca 50 x 50 metrů. Požár je beze škody.  

21:55 Požár – Bez vzniklé škody skončil i další požár, a to požár zahradního odpadu, který 

hořel v obci Slupečná. Hasiči ze stanice Frymburk požár uhasili pomocí jednoho 

vysokotlakého proudu a v 22:43 hodin zásah ukončili.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 15. května 

15:44 Technický zásah – Jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí čerpala v obci Tušť 

v domě č. p. 103 vodu ze sklepa. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 15. května 



9:27 Technický zásah – Kontrolu norných stěn ze zásahu z předchozího dne provedla 

v Písku místní profesionální jednotka.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 15. května  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 15. května 

8:56 Únik nebezpečných látek – Profesionální jednotka ze stanice Blatná vyčistila 

z vozovky v Písecké ulici v Blatné fridex. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 15. května 

3:59 Technický zásah – K nouzovému otevření dveří bytu vyjela táborská profesionální 

jednotka na náměstí Přátelství č. p. 2802/3 v Táboře.  

 


