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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 18. května 

9:51 Dopravní nehoda – Za přítomnosti Policie ČR vyčistila českobudějovická 

profesionální jednotka vozovku v ulici B. Němcové v Českých Budějovicích od 

uniklých provozních kapalin. K úniku došlo z osobního automobilu po dopravní 

nehodě. 

13:40 Technický zásah – Na vyžádání Policie ČR odklidili profesionálové ze stanice 

České Budějovice na sídlišti Vltava v Bezdrevské ulici v Českých Budějovicích 

spadlý strom. 

16:33 Technický zásah – Osádka rychlého zásahového automobilu z českobudějovické 

stanice si připsala nouzové otevření dveří bytu, a to na Pražské třídě č. p. 2081/35 

v Českých Budějovicích.  

16:35 Požár - Čtyři jednotky hasičů zasahovaly od 16:35 hodin v areálu sběrných surovin 

na Pražské třídě v Českých Budějovicích. Hořel zde odpad, do ovzduší stoupal hustý 

kouř. K zásahu operační středisko vyslalo v prvním sledu tři cisterny 

z českobudějovické stanice, jako posilové jednotky vyjely cisterny z jednotky HZSP 

SŽDC a z jednotky SDH obce Hrdějovice. Operační a informační středisko HZS 

Jihočeského kraje vyhlásilo druhý stupeň poplachu. Z místa zásahu po provedeném 

průzkumu velitel zásahu nahlásil, že se jedná o požár několikametrových hromad 

odpadu na ploše cca 80 x 80 metrů. Vzhledem k silnému zakouření hasiči vedli 

zásah v dýchací technice, na požářiště byly z českobudějovické stanice dováženy 

náhradní tlakové lahve. Požár dostali zasahující hasiči rychle pod kontrolu. Pro 

likvidaci musel být povolán nakladač, který hromady rozhrabával a hasiči je 

prolévali vodou. Problém na místě zásahu vzniknul z důvodu nedostatku vody. 

Hydranty uvnitř areálu byly v takovém stavu, že nebylo možné z nich čerpat vodu. 

Ta byla proto na požářiště proto dovážena kyvadlově cisternami. Z hořící skládky 

unikal do okolí hořící velmi štiplavý kouř, který se rychle rozšířil do části města. 

Operační středisko HZS Jihočeského kraje zažádalo rozhlasovou stanici Rádio 

Faktor o odvysílání informace pro občany, aby uzavřeli okna, nevětrali a zbytečně se 

tak nevystavovali kouři. Zároveň vzhledem k tomu, že k požáru došlo prakticky 

v centru města u nejfrekventovanější křižovatky, aby se nepohybovali v této části 

města a umožnili tak hasičům rychlé zvládnutí požáru. Kouř dále zkomplikoval 

provoz v prodejně OBI. Někteří zaměstnanci již na sobě začali pociťovat účinky 

kouře, byli okamžitě posláni z práce domů. V 19. hodin vedení prodejny po 

konzultaci s řídícím důstojníkem HZS Jihočeského kraje byla prodejna OBI zcela 

uzavřena. Likvidace požáru byla velitelem zásahu nahlášena třicet minut po půlnoci. 

Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na Kč 200 000,--, hasiči svým zásahem 

uchránili majetek za Kč 1 000 000,--. Nejpravděpodobnější příčinou vzniku bude 

nedbalost. 

16:48 Dopravní nehoda – Na vyžádání Policie ČR uklidila profesionální jednotka ze 

stanice Suché Vrbné v Českých Budějovicích v ulici Na Sádkách vozovku u uniklé 

nafty po dopravní nehodě.  

17:30 Požár – Pomocí vysokotlakého proudu uhasila jednotka SDH obce Nové Hrady u 

obce Vyšné doutnající starý strom. Požár je beze škody.  

 

 



Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 18. května 

9:21 Technický zásah – Profesionálové z českokrumlovské stanice asistovali v Hořicích 

na Šumavě při pálení včelstev. 

17:01 Požár – Operační středisko vyslalo profesionály ze stanice Český Krumlov a 

jednotku SDH obce Chvalšiny do Chvalšin k domu č. p. 171, kde byl ohlášen požár 

přístavku u domu. Průzkum místa události ukázal, že se jednalo o požár v přístavku, 

který se již majiteli podařilo uhasit. Hasiči provedli kontrolu objektu a pomocí 

přetlakové ventilace zakouřený prostor odvětrali. Vzniklá škoda činí Kč 5 000,--, 

uchráněný majetek má hodnotu Kč 150 000,--. Příčinou vzniku požáru byla 

nedbalost při svařování. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 18. května  

12:12 Technický zásah – Do prodejny Sportissima v Rezkově ulici v Jindřichově Hradci 

vlétnul pták, sám nemohl vylétnout ven a dle hlášení oznamovatelky nalétával do 

lidí. Ptáka odchytla jednotka místních profesionálních hasičů a vypustila jej do volné 

přírody. 

 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 18. května 

19:22 Technický zásah – V obci Zátaví si písečtí profesionálové připsali nouzové otevření 

dveří bytu.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 18. května 

14:39 Únik nebezpečných látek – Olejový pruh v délce cca jeden kilometr vyčistili 

z vozovky a železničního přejezdu u obce Stožec profesionálové z jednotky HZSP 

SŽDC a dobrovolní hasiči z jednotky SDH obce Volary.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 18. května  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Tábor 



Pátek 18. května  

5:31 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu eviduje v Sokolovské ulici č. p. 

2367 v Táboře místní profesionální jednotka.  

 


