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

 
Zásahy hasi čů Královéhradeckého kraje ze dne 24. listopadu 2009 

 
Hradec Králové  
Hradečtí hasiči byli v 03:36 hodin požádáni o pomoc se snesením pacienta do sanity 
v ulici Štefánikova v Hradci Králové. 
 
V pět hodin ráno byli hasiči s technickým automobilem přivoláni do ulice E. Beneše 
v Hradci Králové, kde došlo k uvolnění plechu na střeše jednoho z podniků. Hasiči po 
vpuštění dovnitř majitelem zkontrolovali střechu objektu. Střecha nebyla výrazně 
poškozena a majitel si zajistil opravu poškozených plechů. 
 
Jedno lehké zranění si vyžádala dopravní nehoda dvou osobních vozidel ve 
Správčicích. Řidič osobního vozidla Audi zezadu narazil do osobního vozidla Škoda 
Fabia. Spolujezdkyně ze škodovky utrpěla lehčí zranění a byla ošetřena záchrannou 
službou. Hasiči zabezpečili vozidla proti požáru a odpojili autobaterie. Příčiny nehody 
šetří Policie ČR. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kn ěžnou  
Rychnovští hasiči otevírali krátce po půlnoci dveře bytu v ulici U Konopáče 
v Častolovicích pro pětatřicetiletou uživatelku. Uvnitř bytu spaly čtyři děti.  
 
Profesionální hasiči z Dobrušky otevírali během dne dveře dvou bytů v ulici Na 
Příčnici v Dobrušce. V prvním případě se jednalo o otevření bytu pro starší ženu, 
která uvnitř měla léky, ve druhém případě se uvnitř nacházela nemocná žena, kterou 
musela ošetřit záchranná služba. 
 
K dopravní nehodě vyjeli včera odpoledne hasiči z Dobrušky k supermarketu Plus. 
Při srážce dvou osobních vozidel zn. Škoda Felície a Volkswagen Golf došlo 
k lehkému zranění jedné osoby. Hasiči odpojili u havarovaných vozidel autobaterie a 
až do příjezdu hlídky Policie ČR řídili dopravu. Následně odstranili z vozovky části 
vozidel. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Územní odbor Náchod  
Broumovští hasiči byli v 16:24 hodin na žádost Policie ČR přivoláni k otevření bytu 
v Palackého ulici v Dolních Teplicích. Uvnitř se nacházel muž, který se nadýchal 
kouře a musel být záchrannou službou převezen do nemocnice. 
 
Územní odbor Trutnov  
Profesionální hasiči z Trutnova vyjeli k ohlášenému úniku neznámé látky do půdy 
v areálu bývalého Texlenu v Trutnově – Horním Starém Městě. Po příjezdu hasičů na 
místo bylo zjištěno, že došlo k úniku neznámé látky z proraženého dvousetlitrového 
sudu. Látka se částečně dostala do půdy, zbytek hasiči ohraničili hlínou. Na místo 
události byl přivolán pracovník odboru životního prostředí a společně s hasiči 
odebrali vzorek k dalším rozborům.  
 
 



Územní odbor Ji čín 
Hasiči z Jičína otevírali dveře bytu na nábřeží Irmy Geisslové v Jičíně - Novém 
Městě. 
 
 
 
 
 
por. Bc. Martina Žahourková 
tisková mluvčí 
HZS Královéhradeckého kraje 
  
 
 


