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Územní odbor České Budějovice 

Neděle 31. července  

9:55 Technický zásah – Jednotka SDH obce Horní Stropnice odklidila z vozovky u obce 

Světví spadlý strom.  

10:25 Technický zásah – Stejný zásah si připsali i profesionálové z centrální stanice 

České Budějovice, a to u obce Nová Ves, kde rozřezali a odklidili spadlou vrbu.  

11:50 Únik nebezpečných látek – Za přítomnosti Policie ČR vyčistila jednotka ze stanice 

Suché Vrbné v Nádražní ulici v Českých Budějovicích vozovku od oleje.  

13:37 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu a 

motorky, jež se stala v Tyršově ulici v Hluboké nad Vltavou, zajistila profesionální 

jednotka ze stanice Suché Vrbné. U nehody byla přítomna Policie ČR.  

21:08 Dopravní nehoda – Stejná jednotka pak čistila po dopravní nehodě vozovku od 

motorového oleje za obcí Římov směrem na Doudleby.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Neděle 31. července  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Neděle 31. července  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Písek 

Neděle 31. července  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Neděle 31. července  

8:45 Technický zásah – Profesionální hasiči HZSP SŽDC odstranili v Netolicích 

z železniční tratě spadlé větve a stromy.  

 

 

Územní odbor Strakonice 

Neděle 31. července  Bez událostí 

 

 



Územní odbor Tábor 

Neděle 31. července  

2:47 Technický zásah – Profesionálové ze stanice Soběslav odklidili u obce Svinky 

z vozovky spadlý strom. 

8:10 Technický zásah – Jednotka SDH obce Tábor zajistila asistenci při konání triatlonu 

v Táboře.  

8:24 Dopravní nehoda – U obce Malšice zasahovala profesionální jednotka z centrální 

stanice Tábor u dopravní nehody osobního automobilu tovární značky Ford Sierra. 

Vůz se nacházel převrácený na střechu mimo komunikaci, zraněná řidička byla 

v době příjezdu hasičů již odvezena ZZS. Hasiči zabezpečili auto proti požáru a 

nehodu předali Policii ČR.  

11:44 Technický zásah – V ulici Dukelských bojovníků č. p. 2080/41 v Táboře evidují 

místní profesionálové nouzové otevření dveří bytu. 

12:39 Dopravní nehoda – Profesionální jednotka z centrální stanice Tábor vyjela k obci 

Dolní Hrachovice, kde byla ohlášena dopravní nehoda. Během jízdy jednotky 

k zásahu byl upřesněn rozsah události, a to, že se jedná o nehodu se třemi zraněnými 

osobami. Operační středisko proto svolalo jednotku SDH obce Mladá Vožice. 

Průzkum místa události ukázal, že havarovaný osobní automobil Ford Escort se 

nachází mimo vozovku a že všechny zraněné osoby jsou již v péči ZZS. Hasiči 

provedli odpojení akumulátoru a zkontrolovali únik provozních kapalin. Dobrovolná 

jednotka byla po příjezdu k nehodě velitelem zásahu odeslána zpět na základnu. 

Zásah profesionálů byl ukončen okolo půl druhé odpolední. 

 


