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Zpracovala: por. Ing. Vendula Matějů 

tisková mluvčí 

 



Územní odbor České Budějovice 

Úterý 19. července 

8:11 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka ze stanice Suché Vrbné vyjela k obci 

Borovany, kde se střetl dodávkový vůz Ford Tranzit s nákladním autem Iveco. U 

nehody jiţ zasahovala ZZS, která odvezla zraněného spolujezdce z dodávky. Hasiči 

vyčistili znečištěnou vozovku od uniklých provozních kapalin. Po došetření nehody 

Policií ČR jednotka místo nehody douklidila a vrátila se na základnu. 

16:07 Požár – Poţár odpadků v odpadkovém koši uhasila během několika minut na 

náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích osádka cisterny z centrální 

stanice.  

17:09 Technický zásah – V Haklových dvorech v Českých Budějovicích odstranila 

jednotka ze stanice Suché Vrbné roj nebezpečného hmyzu. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Úterý 18. července 

8:28 Technický zásah – Dvě hnízda nebezpečného hmyzu odstranili z římsy domu č. p. 

82 v obci Holubov profesionální hasiči ze stanice Křemţe. 

9:37 Technický zásah -  Jednotka HZSP SŢDC odklidila z kolejí v obci Těchoraz spadlé 

stromy. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Úterý 19. července 

19:30 Technický zásah – Za přítomnosti Policie ČR, Městské policie Třeboň a lékaře ZZS 

otevřeli hasiči ze stanice Třeboň dveře bytu v Daskabátu č. p. 73 v Třeboni. 

 

 

Územní odbor Písek 

Úterý 19. července  

10:09 Technický zásah – V Lipové aleji v obci Písek odstranili místní profesionálové roj 

nebezpečného hmyzu. 

11:18 Technický zásah – Profesionálové HZSP SŢDC odklidili z ţelezniční tratě v obci 

Červený Újezdec spadlý strom.  

13:02 Technický zásah – Další strom rozřezávali a odklízeli v obci Kestřany, kde při 

středeční bouřce spadnul strom na střechu tvrze. Hasiči z centrální stanice Písek, 

kteří na místo vyjeli s cisternou a automobilovým ţebříkem, přibliţně 

dvacetimetrový akát rozřezali od koruny domů pomocí motorových pil. Tvrz nebyla 

pádem stromu příliš poškozena, bylo zničeno pouze několik tašek a praskla jedna 

z latí.  



18:33 Technický zásah – Roj nebezpečného hmyzu odstranila ze hřiště v ulici U 

Malířských v Písku místní profesionální jednotka. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Úterý 19. července 

5:38 Únik nebezpečných látek – Naftu, která u obce Vimperk ve směru na Kubovu Huť 

unikla z nádrţí kamiónu, ze silnice vyčistila jednotka profesionálů ze stanice 

Vimperk. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Úterý 19. července 

6:53 Dopravní nehoda – Na silnici č. 142 u obce Bavorov čelně narazil řidič 

dodávkového automobilu VW Transporter do stromu. Zraněný řidič zůstal ve voze 

zaklíněný. Profesionální hasiči ze stanice Vodňany mu poskytla předlékařskou 

pomoc a u vozu provedla protipoţární opatření. Po příjezdu ZZS byl řidič 

stabilizován a záchranáři společně z havarovaného vozu vyproštěn. Do nemocnice 

byl transportován letecky. Po vyšetření nehody Policií ČR bylo havarované auto 

naloţeno na vůz odtahové sluţby a hasiči provedli úklid vozovky.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Úterý 19. července 

6:44 Technický zásah – Na ţádost Městské policie Tábor otevřeli místní profesionálové 

dveře bytu v ulici Praţského povstání č. p. 2303 v Táboře.  

7:13 Technický zásah – Další zásah si tatáţ jednotka připsala v Soběslavské ulici 

v Táboře v prodejně Pramen CZ, a. s., kam stropem protékala voda z obchodu 

v patře. Hasiči uzavřeli hlavní uzávěr vody obou provozoven.  

14:39 Dopravní nehoda – V Soběslavské ulici v Táboře zasahovala jednotka z centrální 

stanice znovu, a to u úklidu vozovky od pohonných hmot uniklých po dopravní 

nehodě z osobního automobilu Škoda Octavia.  

 


