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Územní odbor České Budějovice 

Středa 11. července 

8:43 Technický zásah – Jednotka SDHP SŽDC zajistila v Luční ulici v Hrdějovicích 

asistenci při svařování kolejnic. 

12:31 Technický zásah – Na vyžádání Městské policie České Budějovice vyjela 

profesionální jednotka ze stanice České Budějovice ve svém městě do Plzeňské 

ulice, kde ve výšce cca šesti metrů odřezala nalomenou větev, u které hrozil pád. 

Hasiči na místě spolupracovali s odbornou firmou.  

12:57 Technický zásah – V ulici K. Chocholy č. p. 1256/15 v Českých Budějovicích byla 

na žádost Policie ČR vyslána k nouzovému otevření dveří bytu profesionální 

jednotka z českobudějovické stanice. Hasiči byli v průběhu jízdy k zásahu odvoláni. 

16:04 Technický zásah – Stejná jednotka pak vyjela společně se ZZS a Policií ČR 

k dalšímu nouzovému otevření dveří bytu, a to do Plzeňské ulice č. p. 594 

v Českých Budějovicích. 

17:08 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŽDC čerpala na Pražské třídě 

v Českých Budějovicích v železniční zastávce vodu.  

17:19 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě dvou osobních automobilů 

zajistila na Husově třídě v Českých Budějovicích profesionální jednotka ze stanice 

Suché Vrbné. Hasiči zde provedli úklid vozovky od uniklého oleje.  

17:24 Technický zásah – Na Lidické třídě č. p. 135/7 v Českých Budějovicích eviduje 

českobudějovická jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Středa 11. července 

2:57 Technický zásah – Na žádost ZZS vyjela ke snesení pacienta do sanitky do obce 

Nové Dobrkovice českokrumlovská profesionální jednotka. 

14:30 Technický zásah – Profesionální jednotka HZSP SŽDC odklidila z kolejí pod 

Čertovou stěnou spadlý strom. 

19:26 Dopravní nehoda – Zajištění havarovaného vozu provedla po dopravní nehodě, jež 

se stala v obci Holubov, profesionální jednotka ze stanice Křemže.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Středa 11. července 

9:10 Technický zásah – Dovoz vody zajistila na žádost starosty obce v Nové Bystřici 

místní dobrovolná jednotka. 

10:24 Technický zásah – K blíže neurčenému kouři linoucímu se ze statku Lišný Dvůr u 

Jindřichova Hradce vyjely osádky dvou cisteren ze stanice Jindřichův Hradec. Na 

místě se ukázalo, že se jedná o nenahlášené vykuřování škůdců v posklizňové lince.  



10:38 Technický zásah – Třeboňská profesionální jednotka zasahovala společně se ZZS 

v Třeboni v ulici Pod Kopečkem č. p. 371, kde provedla nouzové otevření dveří 

domu.  

14:35 Technický zásah – Na vyžádání starosty zasahovala jednotka SDH obce Kardašova 

Řečice ve své obci na náměstí J. Hrubého, kde čerpala vodu ze zaplavené ploché 

střechy domu č. p. 671. 

 

 

Územní odbor Písek 

Středa 11. července  

15:09 Technický zásah – Jednotka SDH obce Písek čistila na Pražském předměstí v Písku 

řeku od naplavenin. 

17:32 Technický zásah – Na žádost starostky čistila ve své obci jednotka SDH obce 

Kluky kanalizaci. 

18:08 Technický zásah – Jednotka SDH obce Písek si připsala další zásah, a to čerpání 

vody z přetékající study na třídě Národní svobody v Písku. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Středa 11. července  

20:25 Technický zásah – V obci Vitějovice u domu č. p. 211 odstranila profesionální 

jednotka ze stanice Prachatice hnízdo nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Středa 11. července  

11:18 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě kamiónu vyjela na silnici I/4 k obci 

Nišovice profesionální jednotka ze stanice Strakonice. Když hasiči přijeli na místo, 

byl kamión i s návěsem již opět připraven k jízdě. Hasiči pouze vyčistili vozovku od 

malého množství uniklého motorového oleje. 

17:56 Technický zásah – Jednotka SDH obce Metly a jednotka profesionálních hasičů ze 

stanice Blatná odklidili v obci Metly spadlý strom.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Středa 11. července  Bez událostí 

 


