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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 16. června 

7:50 Technický zásah – Technický zásah provedla v Českých Budějovicích jednotka 

profesionálů HZSP SŽDC.  

11:29 Únik nebezpečných látek – Z proražené olejové vany osobního automobilu značky 

Škoda Octavia unikly na komunikaci v obci Adamov přibližně čtyři litry oleje. 

Pomocí sorbentu je vyčistila profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

13:37 Požár – K dopravní nehodě motocyklu a osobního automobilu s následným požárem 

světla motorky vyjela na Novohradskou ulici v Českých Budějovicích profesionální 

jednotka HZSP SŽDC. Při nehodě byly zraněny dvě osoby, které byly okamžitě 

převezeny do nemocnice. Zasahující hasiči pomohli s jejich transportem do sanitek, 

zajistili oba dopravní prostředky a provedli úklid místa nehody. Nehodu šetřila 

Policie ČR.  

15:51 Technický zásah – V Dukelské ulici v Českých Budějovicích odstranila 

českobudějovická jednotka nebezpečně visící větev.  

16:48 Technický zásah – Jednotka SDH obce Nové Hrady otevřela ve své obci v Zahradní 

čtvrti dveře bytu. 

20:42 Planý poplach – K požáru nahlášenému elektrickou požární signalizací vyjela do 

drážního objektu v Českých Budějovicích profesionální jednotka HZSP SŽDC. 

Jednalo se o planý poplach. 

20:46 Únik nebezpečných látek – Další úklid benzínové skvrny eviduje v Dobrovodské 

ulici v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné. 

22:13 Technický zásah – V Loucké ulici č. p. 9/4 v Českých Budějovicích provedli 

českobudějovičtí profesionálové nouzové otevření dveří. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 16. června  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 16. června 

10:22 Technický zásah – Jednotka SDH obce Jindřichův Hradec odstranila ve svém městě 

na náměstí Míru roj nebezpečného hmyzu. 

17:51 Technický zásah – Na sídlišti Vajgar č. p. 850 v Jindřichově Hradci si místní 

profesionální jednotka připsala nouzové otevření dveří bytu. 

19:01 Technický zásah – Stejný zásah eviduje tatáž jednotka také v ulici Kosmonautů č. 

p. 28 také v Jindřichově Hradci.  

20:49 Technický zásah – K monitoringu požáru vyjela do lesa u obce Otín osádka 

cisterny ze stanice Jindřichův Hradec. Jednalo se o táborák, který byl plně pod 

kontrolou. 



 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 16. června 

8:14 Únik nebezpečných látek – Úklid olejové skvrny z komunikace v Pražské ulici 

v Písku zajistila místní profesionální jednotka.  

12:34 Technický zásah – Milevská profesionální jednotka vyjela k monitoringu požáru 

osobního automobilu, který údajně hořel v Milevsku na parkovišti u kláštera. 

Jednalo se o osobní automobil tovární značky Citroen, u kterého došlo pouze 

k zahoření elektroinstalace. Událost je beze škody.  

 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 16. června  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 16. června 

11:58 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR a ZZS otevřeli strakoničtí hasiči 

dveře bytu v domě č. p. 1107 v ulici MUDr. K. Hradeckého ve Strakonicích.  

13:55 Technický zásah – Na monitoring Březového potoka vyjela do obce 

Střelskohoštická Lhota profesionální jednotka ze stanice Strakonice. Oznamovatel 

hlásil na tísňovou linku zápach linoucí se z potoka a také úhyn ryb. Hasiči na místě 

zjistili, že na hladině vody není žádná látka, která by vodu znečišťovala, a napočítali 

cca 10 uhynulých ryb. Nenalezli zde žádné bezprostřední nebezpečí a s tím i událost 

předali místostarostovi obce. O události bylo dále informováno Povodí Vltavy, a. s. 

20:53 Požár – Během deseti minut zlikvidovala profesionální jednotka ze stanice 

Strakonice požár trávy na ploše cca 2 x 3 metry, který vzniknul pravděpodobně po 

úmyslném vypalování v Radomyšlské ulici ve Strakonicích. Požárem nevznikla 

žádná škoda.  

22:46 Dopravní nehoda – Úklid vozovky od uniklých provozních kapalin zajistila po 

dopravní nehodě na náměstí Hrdinu ve Volyni strakonická profesionální jednotka.  

23:56 Požár – Do obce Litochovice byly vyslány jednotka profesionálních hasičů ze 

stanice Strakonice a jednotky SDH obcí Čepřovice a Volyně k ohlášenému požáru 

osobního automobilu. Dle ohlášení oznamovatele měl hořící vůz stát venku za 

rodinným domem. Když hasiči přijeli na místo, zjistili, že auto tovární značky Škoda 

Octavia hoří uvnitř garáže. Požár byl tímto rychle pod kontrolou, lokalizaci velitel 

zásahu nahlásil již tři minuty po příjezdu první jednotky na místo. Úplné uhašení pak 

zasahující jednotky zvládli za další půlhodinu. Vzniklá škoda byla vyčíslena na Kč 

150 000,--, hasiči uchránili majetek za Kč 500 000,--. Příčina vzniku požáru je 

předmětem šetření.  



 

 

Územní odbor Tábor 

Sobota 16. června 

11:02 Technický zásah – Odstranění roje nebezpečného hmyzu provedla na Žižkově 

náměstí v Táboře místní profesionální jednotka.  

12:17 Dopravní nehoda -  Na křižovatku silnici č. 1247 směr Miličín a č. 1246 smě 

Oldřichov byla vyslána táborská profesionální jednotka k dopravní nehodě, při které 

se střetly traktor a motocykl. Když hasiči přijeli na místo, zasahovala zde již 

Zdravotnická záchranná služba, která měla v péči zraněného motorkáře. Hasiči 

zajistili místo nehody a oba prostředky zajistili proti požáru. Poté pomohli 

zdravotníkům s transportem zraněného do vrtulníku LZS. V 13:02 hodin jednotka 

PO zahájila likvidační práce – úklid vozovky od uniklých provozních kapalin a 

zametení od skla a plastů. Zásah hasiči ukončili krátce po 14. hodině. 

14:08 Technický zásah – K opětovnému odstranění roje nebezpečného hmyzu vyjela na 

Žižkovo náměstí v Táboře místní jednotka.  

22:41 Požár – Bez vzniklé škody skončilo dohašení ohnisek po pálení u obce Skrýchov u 

Malšic. Zásah provedla táborská profesionální jednotka.  

23:21 Technický zásah – Na žádost Policie ČR vyjel rychlý zásahový automobil ze 

stanice Tábor do Poříční ulice v obci Čelkovice k nouzovému otevření dveří garáže, 

ve které se uzamknula osoba. Hasiči nakonec nezasahovali, garáž na výzvu Policie 

ČR osoba otevřela sama. 

 

 


