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Územní odbor České Budějovice 

Sobota 30. července 

12:32 Technický zásah – V Nerudově ulici v Českých Budějovicích odstranila jednotka 

z centrální stanice roj nebezpečného hmyzu.  

14:40 Dopravní nehoda – K dopravní nehodě ohlášené s nutností vyproštění zraněných 

osob vyjela profesionální jednotka z centrální stanice na Zavadilku v Českých 

Budějovicích. V době příjezdu hasičů na místě již byla Policie ČR. Jednalo se o 

nehodu jednoho osobního automobilu Peugeot 206, který bokem narazil do stromu. 

Uvnitř voze seděla zraněná řidička, která nebyla zaklíněna. Hasiči ji vytáhli z vozu 

ven a předali ZZS. Zároveň auto zabezpečili proti požáru odpojením akumulátoru.  

16:16 Dopravní nehoda – Za Lišovem ve směru na České Budějovice provedla jednotka 

ze stanice Suché Vrbné úklid vozovky po dopravní nehodě osobního automobilu 

Opel Corsa.  

17:02 Technický zásah – Jednotka SDH obce Dolní Bukovsko zajistila v obci Sedlíkovice 

čištění kanálů.  

17:07 Požár – K požáru ohlášenému elektrickou požární signalizací vyjela k objektu 

České spořitelny v ulici U Černé věže v Českých Budějovicích jednotka 

profesionálů z centrální stanice. Jednalo se o planý poplach. 

17:59 Dopravní nehoda – Bez zranění se obešla nehoda, jež se stala na silnici I/3 u obce 

Neplachov. Úklid a uvolnění komunikace zajistila profesionální jednotka z centrální 

stanice České Budějovice.  

18:51 Technický zásah – Nouzové otevření uzavřených prostor eviduje tatáž jednotka 

v obci Libníč v ulici U Lesa.  

20:31 Technický zásah – Stejná zásah si tatáž jednotka připsala také v Hodonské ulici 

v obci Borek.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Sobota 30. července 

14:21 Technický zásah – Nouzové otevření dveří bytu si připsala jednotka z centrální 

stanice Český Krumlov v obci Větřní v ulici K Bazénu. 

18:28 Technický zásah – Stejná jednotka zasahovala v Českém Krumlově na Plešivci, kde 

pomohla se snesením pacienta do sanitky. 

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Sobota 30. července 

1:03 Technický zásah – K zabezpečení místa nehody vyjela do obce Mutná profesionální 

jednotka ze stanice Dačice. Při nehodě řidič osobního automobilu tovární značky 

Rover narazil do hlavního uzávěru plynu u budovy č. p. 11, ke kterého unikal plyn. 

Zasahující hasiči provedli uzavření uzávěru plynu a odpojení akumulátoru u auta 



z důvodu možného vznícení plynu. Poté měřili koncentrace plynu v ovzduší, ale 

nenaměřili žádné hodnoty. Poté událost předali Policii ČR.  

4:28 Dopravní nehoda – Následky další nehody odstraňovali profesionálové z centrální 

stanice Jindřichův Hradec v obci Nová Bystřice, kde se střel nákladní automobil 

s osobním. Hasiči museli z důvodu proražené nádrže z kamiónu přečerpávat naftu. 

Po závěrečném úklid místa nehody se jednotka v 7:19 hodin vrátila na základnu.  

4:36 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po srážce osobního automobilu se zvěří 

provedla na silnici I/24 za obcí Lomnice nad Lužnicí profesionální jednotka ze 

stanice Třeboň.  

9:01 Technický zásah – V chatové oblasti Blato u Nové Bystřice odstranili hasiči 

z centrální stanice Jindřichův Hradec roj nebezpečného hmyzu. 

15:39 Technický zásah – Na žádost ZZS snesli hasiči z téže jednotky v Jáchymově ulici 

v Jindřichově Hradci pacienta do sanitky.  

15:55 Technický zásah – Ke zmiji viděné na zahradě domu v obci Senotín vyjela jednotka 

SDH obce Nová Bystřice. Hasiči nezasahovali, zmiji již nenašli. 

 

 

Územní odbor Písek 

Sobota 30. července 

22:39 Dopravní nehoda – Policie ČR si vyžádala jednotku profesionálních hasičů ze 

stanice Milevsko k dopravní nehodě, jež se stala u obce Květov. Havaroval zde 

osobní automobil značky Suzuki, ve kterém zůstal zaklíněný řidič. Bohužel jeho 

zranění byla neslučitelná se životem, lékař ZZS konstatoval smrt. Po vyšetření 

nehody hasiči vyprostili usmrceného a provedli úklid místa nehody.  

 

 

Územní odbor Prachatice 

Sobota 30. července  Bez událostí 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Sobota 30. července 

6:18 Dopravní nehoda – Na křižovatce silnic III/1409 a 14010 před obcí Čejetice 

zasahovala profesionální jednotka z centrální stanice Strakonice u dopravní nehodě 

osobního automobilu Ford Focus. Když hasiči přijeli na místo, zasahovaly zde již 

Policie ČR a ZZS. Z vozu, který narazil do dvou stromů vytékal olej. Hasiči u auta 

odpojili akumulátor, zabránili dalšímu úniku oleje a provedli úklid místa nehody.  

 

 

Územní odbor Tábor 



Sobota 30. července 

6:05 Technický zásah – V ulici Na Svépomoci v Soběslavi pomohla místní profesionální 

jednotka se snesením pacienta do sanitky ZZS.  

 


