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Územní odbor České Budějovice 

Středa 16. května 

8:48 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Týn nad Vltavou vyjela 

k monitoringu stromu, jež je nebezpečně nakloněn nad domem v Zadním Podskalí 

v Týně nad Vltavou. 

11:18 Požár – Bez vzniklé škody byl uhašen požár odpadu v popelnici v ulici Na Dlouhé 

louce v Českých Budějovicích. Požár uhasila českobudějovická profesionální 

jednotka vysokotlakým proudem během několika minut.  

13:38 Dopravní nehoda – Řidič osobního automobilu Kia Ceed naboural v Ledenicích do 

návěstí před kruhovým objezdem ve směru na České Budějovice. Nárazem došlo 

k proražení olejové vany vozu a následnému úniku oleje na vozovku. Zasahující 

hasiči ze stanice České Budějovice skvrnu vyčistila pomocí sorbentu. 

22:41 Technický zásah – Policie ČR si vyžádala profesionální jednotku 

z českobudějovické stanice, aby včetně výškové techniky vyjela do ulice M. Chlajna 

v Českých Budějovicích k technickému zásahu. Zásahu hasičů nakonec nebylo 

zapotřebí. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 16. května 

7:07 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŽDC provedla 

v Českém Krumlově jeřábové práce. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 16. května 

11:26 Požár – Osádky dvou cisteren ze stanice Jindřichův Hradec likvidovali ve svém 

městě na Sládkově kopci požár zahradní chatky. Hasiči požár zvládli přibližně za půl 

hodiny od svého příjezdu. Chatka shořela kompletně, uchráněné hodnoty jsou 

nulové. Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 25 000,--. Příčina vzniku požáru je 

předmětem šetření. 

13:43 Záchrana zvířete – Jindřichohradecká jednotka pak pomohla psovi, jež 

v Jindřichově Hradci v ulici Pod Vrchy uvíznul za hranicí dřeva.  

13:49 Technický zásah – Třetí zásah si jindřichohradečtí profesionálové připsali 

v Claudiusově ulici č. p. 464 v Jindřichově Hradci, kde snesli pacienta do sanitky.  

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 16. května 



21:04 Záchrana zvířete – Z automobilového žebříku sundali písečtí profesionální hasiči 

z římsy domu 2592 v Budějovické ulici v Písku kotě, jehož majitelka byla 

v nemocnici. Kotě bylo předáno Městské policii Písek. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 16. května 

7:56 Technický zásah – Čištění požární nádrže zajistila ve své obci jednotka SDH obce 

Lažiště. 

11:54 Technický zásah – Profesionálové z jednotky HZSP SŽDC odstraňovali v obci 

Chroboly následky střetu vlaku se zvěří. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 16. května 

5:16 Technický zásah – Jednotka profesionálních hasičů HZSP SŽDC provedla 

v železniční stanice Číčenice doplnění vody. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 16. května 

8:03 Požár - Tři minuty po osmé hodině přijalo Operační středisko HZS Jihočeského 

kraje informaci o požáru v obci Roudná na Táborsku. K zásahu vyjely osádky 

cisteren ze stanice Soběslav a Tábor, svolány byly dobrovolné jednotky obcí Planá 

nad Lužnicí a Roudná. Jako první na místo přijeli soběslavští profesionálové, jejichž 

velitel nahlásil, že se jedná o požár truhlářské dílny, ve které je zároveň uskladněn 

materiál. Celodřevěný objekt má půdorys cca 20 x 10 metrů a ze zcela zasažen 

požárem. Uvnitř objektu nikdo nebyl, nemáme hlášené žádné zranění. Podle 

prvotních informací měly být v dílně tlakové lahve, které dle ohlášovatelky měly i 

bouchat. Hasiči proto při průzkumu postupovali velmi opatrně. Nakonec byla 

nalezna pouze jedna láhev, která odhořela ještě před příjezdem jednotek PO. V 8:36 

hodin byla nahlášen lokalizace požáru, tzn. požár je pod kontrolou zasahujících 

hasičů, dále se nešíří a počet sil a prostředků na místě je postačující k zvládnutí 

požáru. Požár byl zcela uhašen po 11. hodině dopolední. Vzniklá škoda byla 

nakonec vyčíslena na Kč 850 000,-- a hodnota uchráněného majetku je Kč 20 

miliónů, a to na v bezprostřední blízkosti stojícím teletníku, budově s kancelářemi a 

fotovoltaické elektrárně. Příčina stále v šetření. Ohledání požářiště proběhne ve 

čtvrtek 17. 5., na šetření budou spolupracovat příslušníci HZS pro zjišťování příčin 

vzniku požáru s příslušníky Policie ČR. 

18:15 Únik nebezpečných látek – Jednotka SDH obce Mladá Vožice zasahovala v obci 

Noskov, kde čistila znečištěnou komunikaci.  

18:45 Technický zásah – U kruhového objezdu v Táboře – Měšicích v Pelhřimovské ulici 

odstraňovali táborští profesionálové z vozovky vyvrácený strom.  



18:55 Technický zásah – Stejný zásah si připsala také soběslavská jednotka, a to v obci 

Řípec. 

 


