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Územní odbor České Budějovice 

Pátek 29. července 

11:18 Únik nebezpečných látek – Na ţádost pracovníků firmy E-on vyjela profesionální 

jednotka ze stanice Týn nad Vltavou do obce Chrášťany, kde uniklo do půdy cca 

100 litrů oleje. Hasiči zasaţené místo posypali sorbentem. Odbagrování 

kontaminované zeminy zajistí obec. Pro jednotku HZS byl zásah ukončen po 12. 

hodině. O události byla informována ČIŢP.  

15:18 Technický zásah – Ve Stromovce v Českých Budějovicích odstranila jednotka ze 

stanice Suché Vrbné roj nebezpečného hmyzu. 

22:11 Technický zásah – Společně se zdravotníky ZZS vnikli profesionální hasiči ze 

stanice Týn nad Vltavou do bytové jednotky v domě s pečovatelskou sluţbou v obci 

Dříteň. Po otevření bytu byla uvnitř nalezená osoba předána ZZS.  

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pátek 29. července 

15:11 Požár – Beze škody byl uzavřen poţár stromu a hrabanky, ke kterému došlo zřejmě 

po úderu blesku u obce Malšín. Poţár zasáhnul plochu cca 1 x 1 metr. Likvidaci 

poţáru provedli během několika minut profesionální hasiči ze stanice Frymburk.  

 

 

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pátek 29. července 

14:17 Dopravní nehoda – Ve Vápovské ulici v Dačicích se střetly dva osobní automobily 

značek Renault Scenic a VW Golf. Při nehodě utrpěla zranění jedna osoba, která 

byla odvezena ZZS ještě před příjezdem hasičů z místní poţární stanice. Jednotka 

HZS zajistila havarované vozy proti poţáru a zlikvidovala z vozovky uniklé 

provozní látky. Po vyšetření nehody Policií ČR hasiči pomohli naloţit jedno z aut na 

vůz odtahové sluţby a vrátili se na základnu. 

22:02 Technický zásah – Stejná jednotka poskytla pomoc zdravotníkům ZZS 

s transportem pacienta do sanitky z nepřístupného terénu v Masarykově ulici 

v Dačicích. 

 

 

Územní odbor Písek 

Pátek 29. července 

20:05 Dopravní nehoda – Na křiţovatce silnic I/4 a I/19 v k. ú. obce Lety se střetly 

osobní automobil značky Jeep a dodávka Suzuki Vitara s přívěsem. Po sráţce 

zůstala v osobním voze zaklíněna jedna osoba, druhá zraněná osoba havarované auto 

opustila sama. Zaklíněnou zraněnou se však podařilo záchranářům vyprostit ještě 



před příjezdem hasičů bez speciálního vyprošťovacího zařízení. Hasiči z centrální 

stanice Písek a z jednotky SDH obce Mirovice provedli zajištění vozů proti poţáru a 

úklid místa nehody. Zásah byl ukončen krátce před půl jedenáctou. 

 

 

Územní odbor Prachatice 

Pátek 29. července 

8:29 Technický zásah – Jednotka HZSP SŢDC odstranila u obce Netolice z ţelezniční 

tratě spadlý strom. 

 

 

Územní odbor Strakonice 

Pátek 29. července 

15:52 Dopravní nehoda – Úklid vozovky po nehodě dvou osobních automobilů zajistila 

na ţádost Policie ČR na silnici vedoucí z Blatné na Písek profesionální jednotka ze 

stanice Blatná. 

16:12 Dopravní nehoda – K další nehodě vyjela stejná jednotka do obce Cehnice. Zde 

řidič osobního automobilu Škoda Forman čelně narazil do stromu. V okamţiku 

příjezdu hasičů byl řidič mimo havarovaný vůz v péči občanů. Zároveň na místo 

dorazila ZZS, která si zraněného převzala do své péče. Hasiči u vozu odpojili 

akumulátor a provedli kontrolu úniku provozních látek.  

 

 

Územní odbor Tábor 

Pátek 29. července 

21:00 Technický zásah – Ke spadlému drátu elektrického vedení vyjela do Vrchlického 

ulice ve Veselí nad Luţnicí profesionální jednotka ze stanice Soběslav. Na místě 

bylo zjištěno, ţe se jedná o vedení veřejného osvětlení, událost si na místě převzal 

pracovník havarijní sluţby firmy E-on. 

 


