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Územní odbor České Budějovice 

Středa 13. června 

9:02 Technický zásah – Dveře bytu, za kterými zůstal zapnutý sporák, otevřeli 

v Riegrově ulici č. p. 1719/73 v Českých Budějovicích, profesionální jednotka 

z českobudějovické stanice.  

10:51 Technický zásah – Profesionální jednotka z českobudějovické stanice vyjela včetně 

automobilové plošiny do objektu slévárny firmy na Okružní ulici v Českých 

Budějovicích, kde v kabině halového jeřábu ve výšce cca 25 metrů zkolaboval jeden 

z pracovníků. Když hasiči přijeli na místo, zasahovali zde již zdravotníci ZZS. 

Hasiči se podíleli na masáži srdce. Poté pacienta transportovali z plošiny jeřábu dolů 

do sanitky. Zásah ukončili v 11:46 hodin. 

13:16 Technický zásah – Jednotka SDH obce Radostice čistila ve své obci na žádost 

starosty kanalizaci.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 13. června 

0:22 Technický zásah – Strom, jež v obci Lipno nad Vltavou tvořil překážku na silnici, 

odstranila profesionální jednotka ze stanice Frymburk. 

15:02 Dopravní nehoda – Frymburská profesionální jednotka zasahovala dále u dopravní 

nehody osobních aut, které se střetly v obci Větrná. Hasiči provedli zajištění místa 

nehody a zabezpečení obou vozů (Peugeot Partner a Renault Kangoo) proti požáru. 

V rámci likvidačních prací pak jednotka zajistila uvolnění komunikace a úklid 

vozovky.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 13. června 

1:02 Technický zásah – V Nové Včelnici v ulici Na Hliněnce č. p. 445 žádala Policie ČR 

o otevření dveří bytu. Jednotka nakonec nezasahovala. 

3:04 Dopravní nehoda – Profesionální hasiči ze stanice Třeboň čistili v Českých 

Velenicích  vozovku od uniklého oleje. K úniku došlo po dopravní nehodě osobního 

automobilu, který z místa nehody ujel. 

5:36 Technický zásah – Jednotka SDH obce České Velenice čerpala ve své obci u 

benzínové čerpací stanice nedaleko státní hranice vodu ze zatopené silnice.  

6:54 Dopravní nehoda – V obci Hospříz zasahovala profesionální jednotka ze stanice 

Jindřichův Hradec, která se likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Přestože nehoda byla původně ohlášena s nutností vyproštění zraněných 

osob, nemuseli hasiči nikoho speciálně vyprošťovat. Provedli pouze zajištění vozu 

proti požáru odpojením akumulátoru a vyčištění vozovky od malého množství 

uniklých provozních látek. 



13:45 Technický zásah – Spadlý strom odklidila pomocí automobilové plošiny u obce 

Stráž nad Nežárkou profesionální jednotka ze stanice Třeboň. 

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 13. června 

23:52 Požár – K ohlášenému požáru osobního automobilu vyjely do Pražské ulice v Písku 

místní jak profesionální, tak i dobrovolná jednotka. Jako první na místo přijeli 

profesionálové, jejichž velitel nahlásil, že se jedná o požár osobního automobilu 

tovární značky Citroen C3. Během několika minut jednotka provedla lokalizaci 

požáru, čtyři minuty po půlnoci byl požár zcela uhašen. Vzniklá škoda je předmětem 

šetření, příčinou vzniku požáru je úmyslné zapálení. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 13. června 

6:09 Technický zásah – Spadlý strom odklidila z vozovky v obci Lčovice profesionální 

jednotka ze stanice Vimperk. 

10:41 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Prachatice vyjela ve svém 

městě do Křišťanovy ulice, kde v domě č. p. 64 se porouchalo čerpadlo a došlo 

k úniku vody. Hasiči provedli opětovné spojení trubek od čerpadla a vyčerpali ze 

zatopené šachty vodu.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 13. června 

7:18 Technický zásah – Na silnici u obce Čekanice odstranila profesionální jednotka ze 

stanice Blatná spadlý strom. 

15:10 Dopravní nehoda – Osádka rychlého zásahového automobilu ze strakonické stanice 

zasahovala v Tovární ulici ve Strakonicích, kde provedla úklid vozovky po dopravní 

nehodě.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 13. června 

8:42 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Tábor vyjela do Soběslavské 

ulice v Táboře, kde z nákladního automobilu unikly nečistoty a znečistili vozovku. 

Na místo události se dostavil také majitel firmy, jež vlastní vůz způsobivší znečištění 

silnice. Po dohodě s ním a s Policií ČR se jednotka PO vrátila na základnu – 

vyčištění zajistí firma. 



14:15 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v obchodním centru 

Lužnice v Světlogorské ulici v Táboře. Průzkum ukázal, že se jednalo o planý 

poplach. 

17:34 Únik nebezpečných látek – Ve spolupráci s SÚS Tábor řešila táborská profesionální 

jednotka likvidaci olejové skvrny na vozovce u obce Slapy. Ke znečištění vozovky 

došlo po dopravní nehodě, Policie ČR vozovku v místě nehody uzavřela. Jednotka 

PO zásah ukončila v 19:11 hodin. 

 


