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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 25. června 

1:26 Planý poplach – Elektrická požární signalizace ohlásila požár v objektu firmy 

Envisan GEM, s. r. o., v obci Hůry. Jednalo se o planý poplach. 

2:15 Technický zásah – Na žádost Policie ČR otevřeli českobudějovičtí hasiči dveře 

bytu na Lidické třídě č. p. 135 v Českých Budějovicích. 

10:18 Technický zásah – K dalšímu nouzovému otevření dveří bytu vyjela tatáž jednotka 

do Dlouhé ulice č. p. 1052/21 v Českých Budějovicích. Hasiči byli odvolání 

v průběhu jízdy k zásahu. 

17:45 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné likvidovala 

v obci Borek následky dopravní nehody dodávkového automobilu tovární značky 

Peugeot Boxer. Vůz narazil do semaforu a unikaly z něj provozní kapaliny. Hasiči u 

havarovaného vozu odpojili autobaterii a vyčistili vozovku od nafty a oleje. Po 

odtažení vozu hasiči předali nehodu Policii ČR k šetření.  

18:37 Technický zásah – K nouzovému otevření vyjela na sídliště Máj do ulice M. 

Chlajna č. p. 1290/17 v Českých Budějovicích místní profesionální jednotka.  

22:38 Technický zásah – Jednotka SDH obce Homole zajistila ve své obci asistenci při 

pálení klestu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 25. června 

6:38 Technický zásah – V Malvicích pomohla českokrumlovská profesionální jednotka 

zdravotníkům ZZS se snesením pacienta.  

7:45 Technický zásah – Jednotka SDH obce Hořice na Šumavě pročistila ve své obci na 

žádost starosty kanály.  

1:27 Technický zásah – V domě s pečovatelskou službou ve Frymburku otevřeli místní 

profesionální hasiči zabouchnuté dveře bytu. 

14:36 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Vyšší Brod vyjela na vyžádání Policie ČR 

za svojí obec ve směru na Hrudkov k dopravní nehodě dodávkového automobilu. 

Jednalo se o dodávku ležící na boku. Hasiči u ní odpojili akumulátor a zajistili ji 

proti vzniku požáru. Poté jednotka odjela zpět na základnu. K nehodě se jednotka 

vrátila automobilovým jeřábem, aby provedla vytažení havarovaného vozu zpět na 

komunikaci.  

16:47 Dopravní nehoda – Profesionální jednotky ze stanic České Budějovice a Český 

Krumlov byly vyslány k dopravní nehodě dvou osobních automobilů, jež byla 

ohlášena u obce Kosov. Místo nehody bylo po výjezdu jednotek upřesněno, a to na 

odbočku na Dolní Třebonín. Českobudějovická jednotka byla vrácena na základnu, 

následky nehody řešila pouze českokrumlovská. Při střetu vozů byly zraněny tři 

osoby. Všechny byly v době příjezdu hasičů mimo havarované vozy, hasiči nemuseli 

nikoho vyprošťovat. Spolupracovali se ZZS při transportu zraněných do sanitek, 

zabezpečili vozy proti požáru a úniku provozních látek. Po ukončení záchranných 



prací pokračovala jednotka v likvidačních pracích. Ty byly ukončeny krátce před půl 

sedmou. Nehodu řešila Policie ČR. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 25. června 

9:00 Technický zásah – Monitoring řeky Nežárky provedla na žádost Policie ČR v obci 

Lužnice profesionální jednotka ze stanice Jindřichův Hradec. Hasiči řeku 

monitorovali ze člunu.  

10:33 Technický zásah – Jednotka SDH obce České Velenice eviduje ve své obci 

v Havlíčkově ulici č. p. 218 nouzové otevření dveří bytu.  

 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 25. června  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 25. června 

9:28 Planý poplach – Na základě ohlášení elektrické požární signalizace vyjela 

profesionální jednotka ze stanice Prachatice do Strunkovic nad Blanicí k požáru do 

firmy ZZV Prachatice, a. s. Ještě během jízdy k zásahu byli hasiči odvoláni, jednalo 

se o planý poplach. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 25. června 

3:49 Technický zásah – V obci Drahonice odklidili vodňanští profesionální hasiči 

z vozovky spadlý strom.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 25. června 

8:02 Technický zásah – V mateřské školce v Blanické ulici v Táboře odstranila táborská 

profesionální jednotka roj nebezpečného hmyzu. 

9:10 Technický zásah – Jednotka SDH obce Radenín obnovila v obci Nuzbely na žádost 

starosty odtok dešťové vody ve svodu.  



17:12 Požár – Osádky dvou cisteren ze stanice Tábor vyjely k obci Drhovice, kde měly 

dohasit trávu okolo silnice. Požár byl však zlikvidován ještě před příjezdem hasičů. 

Vzniklá škoda je nulová, požár není dále šetřen.  

 

 

 

 

 


