
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 
nábřeží U Přívozu 122, 500 03 Hradec Králové 

 

Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 22. října 2009 
 
Hradec Králové 
Hasiči z Hradce Králové byli v 09:36 hodin přivoláni na parkovišti k Albert 
Hypermarketu v Kutnohorské ulici v Hradci Králové, kde došlo k nehodě osobního 
vozidla. Řidička při parkování před hypermarketem přejela obrubník, narazila do 
stojícího automobilu a následně se s vozidlem převrátila na bok. Řidička ani 
spolujezdkyně (dítě) neutrpěly ţádná zranění. Hasiči zasypali unikající provozní látky 
sorbentem a po zadokumentování události Policií ČR převrátili vozidlo na kola. 
Automobil byl následně naloţen na odtah. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Hradečtí hasiči vyjeli na ţádost záchranné sluţby na pomoc s transportem pacienta 
do sanity v Jungmannově ulici v Hradci Králové. 
 
Krátce před 15.00 hodinou byli hasiči přivoláni k dopravní nehodě, ke které došlo 
v Koutníkově ulici v Hradci Králové. Šestačtyřicetiletý řidič osobního vozidla zde 
narazil do sloupu veřejného osvětlení. V době příjezdu hasičů byl lehce zraněný řidič 
v péči záchranné sluţby. Po ošetření byl muţ ponechán na místě. Hasiči odpojili u 
havarovaného vozidla autobaterii a zajistili poškozený sloup. Na místo byli přivoláni 
pracovníci Technických sluţeb k dalšímu zajištění a opravě sloupu. Příčiny nehody 
šetří Policie ČR. 
 
Profesionální hasiči z Hradce Králové, hasiči HZS podniku Správy ţelezniční 
dopravní cesty Hradec Králové a dobrovolní hasiči z Hradce Králové – Plácek byli 
v 19:42 hodin přivoláni k poţáru zahradního domku ve Spojovací ulici v Hradci 
Králové – Svobodných Dvorech. Po příjezdu první jednotky na místo byl celodřevěný 
domek o rozměrech zhruba 5 krát 5 metrů v plamenech. Hasiči dostali poţár pod 
kontrolu v 19:58 hodin. Dohašování a rozebíraní zničeného objektu pokračovalo aţ 
do 21:35 hodin. Příčina vzniku poţáru je předmětem šetření. Hmotná škoda byla 
předběţně odhadnuta na 300 tisíc korun. Při poţáru nebyl nikdo zraněn. 
 
Dobrovolní hasiči z Černilova zasahovali u dopravní nehody, ke které došlo na hlavní 
silnici z Hradce Králové – Slatiny a Černilovem. Řidič osobního vozidla skončil 
v příkopu. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči zabezpečili automobil proti poţáru a 
úniku provozních kapalin a pomohli s jeho naloţením na odtah.  
 
Jednotka dobrovolných hasičů z Třebechovic pod Orebem vyjela na ţádost Policie 
ČR k úklidu nečistot z komunikace u Třebechovic pod Orebem, u odbočky na 
Štěnkov.  
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Profesionální hasiči z Rychnova nad Kněţnou vyjeli v 08:38 hodin do Týniště nad 
Orlicí k náhonu Alba, kde 16. října 2009 došlo k úniku nezjištěného mnoţství ropné 
látky. Hasiči zamezili dalšímu úniku látky do řeky umístěním sorbčního rukávu. Včera 
dopoledne hasiči odebrali nashromáţděné nečistoty do sudu a zajistili jejich odvoz. 
Na místo se dostavil také zástupce odboru ţivotního prostředí, který zajistil 
dodatečnou likvidaci zbytků nečistot specializační firmou. 



  
Rychnovští hasiči byli v 19:58 hodin přivoláni k dopravní nehodě, ke které došlo na 
silnici u Lipovky. Šestadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda 130 Rapid z dosud 
nejasných příčiny vyjel mimo vozovku a skončil v příkopu i s plně naloţeným vlekem 
prken. Vlek se po nehodě převrátil na bok. Řidič vyvázl bez zranění. Hasiči vypnuli u 
vozidla zapalování a světla. Řidič si vyproštění automobilu zajistil vlastními 
prostředky. 
 
Územní odbor Náchod 

Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Náchod nezasahovaly u 
ţádné události. 
 
Územní odbor Trutnov 

Profesionální hasiči z Trutnova byli v 15:09 hodin přivoláni k odstranění následků 
dopravní nehody dvou osobních vozidel v Jívce. Po příjezdu jednotky jiţ na místě 
zasahovala Policie ČR, která vyšetřovala příčiny nehody. U jednoho z vozidel došlo 
k poškození a úniku chladící a brzdové kapaliny. Hasiči pouţili sorbent a unikající 
provozní kapaliny zasypali. Na místo byli povoláni pracovníci Správy a údrţby silnici 
k dočištění komunikace.  
 
Dobrovolní hasiči z Pece pod Sněţkou byli povoláni k odstranění stromu z vozovky 
v Malé Úpě. Hasiči určené místo několikrát projeli, ale ţádný strom přes vozovku 
nenašli. 
 
Územní odbor Jičín 

Jičínští hasiči likvidovali v 03:40 hodin ráno poţár domovního odpadu v kontejneru 
v ulici Pod lipami v Jičíně. 
 
Profesionální hasiči z Nové Paky byli v 17:03 hodin přivoláni k dopravní nehodě dvou 
osobních vozidel v Krkonošské ulici v Nové Pace. Při střetu osobních vozidel Ford 
Galaxy a Mazda GLX nebyl nikdo zraněn. Hasiči zabezpečili vozidla proti poţáru a 
odpojili autobaterie. Ani u jednoho z vozidel nedošlo k váţnému poškození a úniku 
provozních kapalin. Po zadokumentování události Policií ČR hasiči pomohli 
s odstraněním havarovaných vozidel ze silnice a s naloţením jednoho z nich na 
odtah. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
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