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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 1. července (bez událostí spojených s odklízením následků bouřky a silného větru 

v ranních a nočních hodinách) 

5:31 Technický zásah – V domě s pečovatelskou službou v ulici U Hvízdala v Českých 

Budějovicích provedla místní profesionální jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

18:02 Technický zásah – Otevření dveří bytu a naložení pacienta do sanitky provedla na 

žádost ZZS na Suchovrbenském náměstí č. p. 711/5 v Českých Budějovicích osádka 

rychlého zásahového automobilu z českobudějovické stanice.  

18:39 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice České Budějovice byla 

vyslána do objektu Fish marketu, a. s., v Novém Vrátě, kde byl ohlášen únik čpavku. 

Hasiči na místě provedli měření koncentrace. Zjistili, že čpavek odkapává z jedné 

z nádrží. Místo úniku bylo zajištěno a objekt odvětráván. Poté byla událost předána 

majiteli, který zajistí likvidaci havárie odbornou firmou. V žádném případě nebylo 

ohroženo obyvatelstvo v blízkém okolí. 

20:32 Technický zásah – Zabouchnuté dveře bytu otevřeli ve Štítného ulici č. p. 82/10 

v Českých Budějovicích místní profesionálové. 

20:43 Technický zásah – Stejný zásah si tatáž jednotka připsala také v Staroměstské ulici 

č. p. 1245/12 v Českých Budějovicích. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 1. července (bez událostí spojených s odklízením následků bouřky a silného větru 

v ranních a nočních hodinách) 

6:01 Technický zásah – V Českém Krumlově Domoradicích u supermarketu Kaufland 

odstranila místní profesionální jednotka roj nebezpečného hmyzu. 

9:50 Požár – Technická závada byla příčinou vzniku požáru nábytku v rekreační chatě 

v obci Borová. K zásahu vyjeli profesionální hasiči ze stanic Český Krumlov a 

Křemže, svolána byla jednotka SDH obce Chvalšiny. Když hasiči přijeli na místo, 

hořelo uvnitř chaty zařízení kuchyně a celá chata byla silně zakouřena. Hasiči na 

likvidaci požáru nasadili vysokotlaké proudy, zásah byl veden v dýchací technice. 

Po lokalizaci požáru hasiči vynesli ohořelý nábytek a elektrické spotřebiče před 

chatu na volné prostranství. Zároveň zahájili odvětrání celého objektu. Několik 

minut před 11. hodinou byl požár zcela uhašen. Vzniklá škoda činí Kč 300 000,--, 

hasiči uchránili majetek za Kč 1 500 000,--.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 1. července (bez událostí spojených s odklízením následků bouřky a silného větru 

v ranních a nočních hodinách) 

15:50 Požár – Jednotka profesionálních hasičů ze stanice Dačice a jednotky SDH obcí 

Český Rudolec a Slavonice byly Operačním střediskem HZS Jihočeského kraje 

vyslány k požáru lesa u obce Vlastkovec. Požár byl na operační středisko nahlášen 



z kraje Vysočina, který provádí na oblastí letecký monitoring. Vzhledem 

k netradičnímu způsobu ohlášení bylo pro hasiče komplikací požár v hlubokých 

lesích najít. Jako první se k požáru dostala slavonická dobrovolná jednotka. Prvotní 

průzkum ukázal, že se jedná o požár lesní školky na ploše více než 0,5 hektaru, která 

se nachází uprostřed vzrostlého lesa. Velitel zásahu si jako posilové jednotky 

vyžádal jednotku SDH obcí Dačice, Staré Hobzí, Staré Město pod Landštejnem a 

cisternu ze stanice Jindřichův Hradec – operační středisko vyhlásilo druhý stupeň 

poplachu. Hasiči na místě museli řešit dodávku vody, kterou zajistili kyvadlovou 

dopravou cisternami z blízkého rybníka, kde zřídili čerpací stanoviště. V 17:30 

hodin dostali hasiči požár pod kontrolu tak, že se dále nešířil na další stromy. Úplné 

dohašení pak velitel zásahu na hlásil krátce před 20. hodinou. Poté zasahující 

jednotky požářiště začaly postupně opouštět s tím, že byl až do ranních hodin 

zajištěn jeho monitoring.  

23:07 Požár - V neděli 1. července sedm minut po 23. hodině přijalo Operační středisko 

HZS Jihočeského kraje informaci o požáru truhlárny v obci Velký Pěčín na Dačicku. 

K zásahu okamžitě vyjeli profesionální hasiči ze stanice Dačice, svolány byly 

jednotky SDH obcí Dačice a Český Rudolec. Ze stanice Jindřichův Hradec na místo 

vyjela výšková technika – automobilová plošina. Jako první se na místo dostavila 

dačická profesionální jednotka, která provedla průzkum. Ukázalo se, že se jednalo o 

požár truhlárny, ale naskládaného dřeva o rozměrech cca 10 x 5 x 3,5 metru. Velitel 

zásahu odvolal výškovou techniku a rozhodnul o okamžité lokalizaci požáru. Pod 

kontrolu jej hasiči dostali v 23:55 hodin, za další čtvrthodinu byl požár zcela 

zlikvidován. Vzniklá škoda činí Kč 2 800,--, hasiči rychlým zásahem uchránili další 

majetek za Kč 50 000,--. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření. 

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 1. července (bez událostí spojených s odklízením následků bouřky a silného větru 

v ranních a nočních hodinách)  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 1. července (bez událostí spojených s odklízením následků bouřky a silného větru 

v ranních a nočních hodinách)  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 1. července (bez událostí spojených s odklízením následků bouřky a silného větru 

v ranních a nočních hodinách) 

10:20 Únik nebezpečných látek – Malé množství pohonných látek uniklých ze 

zaparkovaného kamiónu vyčistila z vozovky ve Vimperské ulici ve Volyni 

profesionální jednotka ze stanice Strakonice.  



12:49 Požár – Požár lesní hrabanky na ploše cca 20 x 10 metrů likvidovala u obce Paštiky 

osádka cisterny ze stanice Blatná. Při požáru nevznikla žádná škoda.  

16:55 Požár – Strakonická profesionální jednotka zasahovala v Radomyšlské ulici ve 

Strakonicích, kde hasila požár odpadu před a vně plechové boudy. Zásah hasičů 

trval přibližně hodinu, požár nebude dále šetřen. 

20:37 Technický zásah – V Bavorovské ulici ve Vodňanech provedla místní profesionální 

jednotka úklid okolí po nárazu osobního automobilu do domu. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Neděle 1. července (bez událostí spojených s odklízením následků bouřky a silného větru 

v ranních a nočních hodinách) 

21:15 Technický zásah – Za obcí Dírná pomohli profesionální hasiči ze stanice Soběslav 

s vytažením karavanu zapadlého do příkopu. 

 

 

 

 

 


