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Územní odbor České Budějovice 

Pondělí 20. srpna 

13:52 Požár – Bez vzniklé škody a s nulovými uchráněnými hodnotami byl uzavřen požár 

strniště u obce Kočín. Na místě zasahovaly osádky cisteren ze stanic Týn nad 

Vltavou a České Budějovice, jednotka HZSP ČEZ JE Temelín a jednotky SDH obcí 

Týn nad Vltavou a Dříteň. Požár dostali hasiči pod kontrolu krátce před půl třetí a 

likvidace následovala za dalších cca dvacet minut.  

14:35 Technický zásah – V ulici N. Frýda č. p. 1239/9 v Českých Budějovicích eviduje 

českobudějovická jednotka nouzové otevření dveří bytu. 

17:09 Technický zásah – Stejný zásah si připsala také jednotka ze stanice Týn nad 

Vltavou, a to v Orlické ulici č. p. 350 v Týně nad Vltavou. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 20. srpna 

1:08 Technický zásah – Na sídlišti Plešivec v Českém Krumlově v domě č. p. 367 

zasahovali místní profesionální hasiči, kteří vnikli do bytu, ze kterého protékala 

voda. Po uzavření vody se jednotka vrátila na základnu. 

11:57 Technický zásah – Hnízdo nebezpečného hmyzu odstranili v obci Lipno nad 

Vltavou ve Slupečné ulici č. p. 4 profesionální hasiči ze stanice Frymburk. 

12:35 Technický zásah – Další nouzové otevření dveří bytu zaznamenala českokrumlovská 

jednotka v Českém Krumlově na Vyšehradě č. p. 153.  

17:55 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě ohlášené s nutností vyproštění zraněných 

osob vyjely k obci Velešín profesionální jednotky ze stanic Kaplice a Český 

Krumlov. Při nehodě, která se stala na hlavním tahu z Českých Budějovic na Dolní 

Dvořiště, se čelně střetl osobní automobil značky Opel s protijedoucím nákladním 

vozem Volvo s návěsem. V osobním voze cestovaly dvě dospělé osoby a jedno dítě. 

Žádná z nich nehodu nepřežila. Jejich mnohačetná zranění nebyla slučitelná se 

životem. Lékař ZZS na místě konstatoval jejich smrt. Poté zasahující hasiči ze zcela 

zničeného vozu vyprostili těla a vyčkali na vyšetření nehody Policií ČR. Po úklidu 

komunikace byl zásah pro jednotky PO ukončen po 22. hodině. Silnice I/3 byla 

v místě nehody zcela uzavřena.  

18:11 Technický zásah – Profesionální jednotka ze stanice Frymburk pomohla ve své obci 

zdravotníkům ZZS s naložením pacienta do sanitky.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 20. srpna 

19:33 Planý poplach – K údajnému požáru domu vyjela do Strmilova profesionální 

jednotka ze stanice Jindřichův Hradec. Zároveň byla svolána jednotka místních 

dobrovolných hasičů. Bylo však potvrzeno, že se jedná o planý poplach – zlomyslné 

volání. 



 

 

Územní odbor Písek 

Pondělí 20. srpna 

6:38 Dopravní nehoda – Následky dopravní nehody osobního automobilu řešila u obce 

Nový Dvůr profesionální jednotka ze stanice Písek. Jednotka provedla zajištění 

místa nehody a zabezpečení havarovaného vozu. Hasiči u nehody spolupracovali 

s Policií ČR a ZZS. 

9:35 Záchrana zvířete – Profesionální hasiči ze stanice Písek vytáhli z vody v obci Jistec 

psa, který se sám nemohl dostat na břeh. Pes byl předán starostovi obce. Zásah 

hasiči ukončili po 11. hodině.  

11:52 Technický zásah - Do zamčeného osobního automobilu značky Audi Q7, ve kterém 

zůstalo malé dítě, se v obci Kožlí dostali a dítě osvobodili profesionální hasiči ze 

stanice Milevsko.   

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pondělí 20. srpna 

8:42 Technický zásah – V Italské ulici v Prachaticích vnikla místní profesionální 

jednotka do zabouchnutého osobního automobilu, ve kterém zůstalo dítě.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 20. srpna 

14:00 Technický zásah – V obci Radomyšl zasahovali profesionální hasiči ze stanice 

Strakonice společně s jednotkou SDH obce Radomyšl. Hasiči ochlazovali objekt 

drůbežárny z důvodu výpadku elektrického proudu. 

16:35 Únik nebezpečných látek – V 16:34 hodin obdrželo Operační středisko HZS 

Jihočeského kraje informaci o úniku čpavku v prostoru firmy Vodňanské 

drůbežárny. K zásahu okamžitě vyjeli profesionální hasiči ze stanic Vodňany a 

Strakonice, svolány byly jednotky SDH obcí Vodňany a Vodňany – Pražák. Dle 

informací z místa zásahu se jednalo o únik čpavku z technologie strojovny, kde se 

nacházely cca 2 tuny čpavku. Čpavek unikal částečně do ovzduší, částečně 

kondenzoval a stékal do havarijní jímky. Byla okamžitě odstavena veškerá okolní 

technologie, všechny uzávěry byly uzavřeny. Vzhledem k tlaku v soustavě však únik 

nebyl tímto zastaven. Přímo v místě úniku zasahovali vždy dva hasiči a technik 

firmy v protichemických ochranných oblecích. Aby se zabránilo dalšímu rozšíření 

stále unikajícího čpavku, začaly zasahující jednotky po 18. hodině skrápět vodními 

proudy ze dvou cisteren prostoru vně objektu a také silnici vedoucí do Vodňan. 

Tímto se podařilo čpavek udržet v objektu strojovny. Poklesem tlaku v soustavě se 

postupně snižovala intenzita úniku, v 19:03 hodin velitel zásahu nahlásil, že únik byl 

zastaven. Tím byl ukončen zásah spojený s únikem čpavku. Bylo však nutné dále 

řešit situaci, kdy v jímce zůstaly přibližně tři čtvrtiny m
3 

koncentrovaného čpavku, 



který nebylo možné prostředky HZS JčK ani ředit, ani čerpat. Z místa zásahu velitel 

odvolal jednu strakonickou cisterna a jednotku SDH obce Vodňany – Pražák. Jako 

posilovou jednotku si vyžádal chemický kontejner ze stanice České Budějovice. Přes 

operační středisko HZS Jihočeského kraje byla sjednána spolupráce se 

specializovanou firmou Dekonta z Kladna, z chemického závodu ze Sokolova bylo 

do Vodňan přivezeno 100 litrů 90% kyseliny sírové, 400 litrů 38% kyseliny sírové a 

900 litrů 31% kyseliny solné. Přibližně v deset hodin večer byla zahájena 

neutralizace kapalného čpavku v jímce, proces byl ukončen cca v pět hodin. Poté 

všechny jednotky a osoby podílející se na zásahu místo opustily. Zásah pokračoval 

21. srpna odčerpáváním kyselinou neutralizovaného čpavku. Zásah provedla firma 

Dekonta ve spolupráci s profesionálními hasiči ze stanic Vodňany a Strakonice. 

Likvidaci odčerpaného čpavku zajistí firma Dekonta. Zásah byl ukončen krátce před 

12. hodinou. V souvislosti s únikem plynu byly ošetřeny a do nemocnice odvezeny 

dvě osoby. Jednalo se o osoby pracující v blízké firmě, které cítily lehké pálení 

v očích a pálení při dýchání. Obyvatelé Vodňan nebyli díky skrápění vodní clonou 

nijak ohroženi, provoz drůbežáren nebyl omezen. Na místě zásahu zasahující hasiči 

spolupracovali s pracovníky ČIŽP, správcem povodí, chemiky HZS Jihočeského 

kraje a GŘ HZS České republiky. 

 

 

Územní odbor Tábor 

Pondělí 20. srpna 

6:29 Záchrana zvířete – Profesionální jednotka ze stanice Tábor zachránila 

v Klenovicích srnku, která na místní skládce spadla do jímky. Hasiči srnku vytáhli a 

vypustili do přírody. 

12:27 Dopravní nehoda – Na kruhovém objezdu u supermarketu Tesco v Soběslavské 

ulici v Táboře likvidovala táborská profesionální jednotka následky dopravní nehody 

nákladního automobilu značky Renault, ze kterého se po projetí objezdu vysypal 

převážený náklad (přepravky s pivem) přes všechny čtyři jízdní pruhy. Zasahující 

hasiči postupně vozovku uklízeli od skel a plastů. Vozovka byla po dobu úklidu 

zcela uzavřena. Po uvolnění jednoho jízdního pruhu pak Policie ČR v místě nehody 

vozovku částečně otevřela a řídila zde provoz. Mezitím velitel zásahu po dohodě 

s pracovníky SÚS Tábor zajistil na místo nakladač a metací vůz pro úklid. Postupně 

byly zprůjezdněny další jízdní pruhy. Krátce před 15. hodinou byl kamión odstaven 

mimo komunikaci a dokončen úklid. Zásah hasičů byl komplikován teplotami 

vzduchu pohybujícími se okolo 40°C.  

14:26 Požár – Do areálu pěstírny hub v Soběslavi vyjela jednotka místních profesionálních 

hasičů, kteří zde měla hasit požár nákladního automobilu značky Tatra T815. Požár 

se podařilo ještě před příjezdem hasičů částečně uhasit řidiči, jež použil přenosný 

hasící přístroj. Zasahující hasiči pak pro dohašení použili jeden útočný proud C. Při 

požáru vznikla škoda ve výši Kč 10 000,--, hodnota uchráněného majetku je Kč 

250 000,--. 

19:17 Technický zásah – Spadlý strom odklízela v Chýnovské ulici v Táboře pomocí 

automobilové plošiny jednotka místních profesionálních hasičů. 

 


