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tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Čtvrtek 19. července 

1:55 Požár – Požár dřeva na ploše cca 10 x 30 metrů hasily v obci Planá osádky dvou 

cisteren ze stanice České Budějovice. Zásah hasičů trval více než hodinu. Příčina 

vzniku požáru a vzniklá škoda jsou v šetření.  

8:31 Technický zásah – Na sídlišti Máj v ulici N. Frýda č. p. 1246/2 v Českých 

Budějovicích eviduje místní profesionální jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

19:08 Záchrana zvířete – Osádka automobilového žebříku z českobudějovické stanice 

zasahovala v Českých Budějovicích v ulici J. Buděšínského, kde u domu č. p. 

1037/6 odchytla rorýse, který uvíznul v cca osmimetrové výšce pod okapem. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Čtvrtek 19. července 

8:21 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Kaplice zasahovala u obce 

Ráveň u dopravní nehody, při které se střetly osobní automobil značky Toyota 

Avensis a motocykl Kawasaki. Po příjezdu jednotky na místo, zde již byli 

zdravotníci ZZS, kterým hasiči pomohli s ošetřením zraněného motorkáře. Zároveň 

provedli kontrolu úniku provozních látek z obou dopravních prostředků a jejich 

zabezpečení proti vzniku požáru. Po zadokumentování nehody Policií ČR jednotka 

provedla úklid místa nehody.  

9:01 Technický zásah – Nalomený strom odklidila na cyklostezce ve Frymburku místní 

profesionální jednotka. Zásah hasiči provedli z automobilové plošiny. 

9:51 Technický zásah – V domě s pečovatelskou službou v obci Brloh odstranila 

profesionální jednotka ze stanice Křemže hnízdo nebezpečného hmyzu. 

3:46 Technický zásah – Jednotka SDH obce Zlatá Koruna a profesionální jednotka ze 

stanice Český Krumlov zajistily v Plešovicích asistenci při pálení. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Čtvrtek 19. července 

11:56 Technický zásah – Jednotka SDH obce Slavonice snesla na žádost ZZS 

v Lebeděvově ulici pacienta do sanitky.  

16:58 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Suchdol nad Lužnicí zasahovala mezi 

obcemi Suchdol nad Lužnicí a Bor u dopravní nehody dvou osobních automobilů. 

Při nehodě utrpěla zranění jedna osoba. Zasahující hasiči provedli zajištění obou 

havarovaných prostředků proti požáru a úniku provozních látek a provedli úklid 

místa nehody.  

 

 



Územní odbor Písek 

Čtvrtek 19. července  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Čtvrtek 19. července 

8:40 Technický zásah – Pomoc se snesením pacienta do sanitky poskytla zdravotníkům 

ZZS v Libínském Sedle č. p. 36 prachatická profesionální jednotka. 

22:52 Technický zásah – Ve spolupráci s Policií ČR vytáhli profesionální hasiči ze 

stanice Prachatice v Pivovarské ulici v Prachaticích z kanálu klíče. 

23:26 Technický zásah – Prachatická profesionální jednotka poté vyjela na Malé náměstí 

v Prachaticích k nouzovému otevření dveří bytu, ze kterého protékala voda. Hasiči 

ale nezasahovali, otevřela sama majitelka. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Čtvrtek 19. července 

18:26 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Vodňany odklidila u obce 

Svinětice z vozovky spadlý strom. 

22:39 Technický zásah – Čtyři osoby, které zůstaly uvězněny v zaseknutém výtahu, 

vysvobodili v Blatné v ulici V Jezárkách č. p. 745 místní profesionální hasiči. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Čtvrtek 19. července 

7:06 Dopravní nehoda – Následky nehody osobního automobilu značky Mazda 323 

likvidovala na silnici č. 409 u Plané nad Lužnicí ve směru na Turovec profesionální 

jednotka ze stanice Tábor. Hasiči provedli zajištění vozu a úklid komunikace. 

10:03 Technický zásah – Stejný zásah si tatáž jednotka připsala v Bechyňské ulici 

v Táboře, kde u vozu Tatra 815 došlo k otevření zadního čela a na silnici se vysypali 

bramborové zbytky. Hasiči vozovku uklidili ve spolupráci s pracovníky SÚS Tábor. 

U nehody byla přítomna jak Policie ČR, tak Městské policie Tábor. 

15:32 Technický zásah – Jednotka SDH obce Chotoviny zajistila ve své obci na žádost 

starosty čerpání vody.  

19:01 Technický zásah – V Sedláčkově ulici v Táboře odstranila místní profesionální 

jednotka hnízdo nebezpečného hmyzu. 

 

 


