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

 

Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 30. listopadu 2009 
 
 
Hradec Králové 
Hradečtí hasiči byli v 02:24 hodin přivoláni k dopravní nehodě osobního vozidla, 
které v Librantické ulici v městské části Slatina narazilo do sloupu veřejného 
osvětlení. Řidič vyvázl bez zranění. Hasiči zajistili vozidlo proti požáru a úniku 
provozních kapalin. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Jednotka dobrovolných hasičů z Nechanic odstraňovala následky dopravní nehody 
dvou osobních vozidel v Hrádecké ulici v Nechanicích.  
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 

Jednotky požární ochrany okresu Rychnov nad Kněžnou nezasahovaly u žádné 
události. 
 
Územní odbor Náchod 

Broumovští hasiči byli v 01:36 hodin přivoláni k dopravní nehodě osobního vozidla, 
které sjelo do příkopu u Jetřichova. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči zajistili 
vozidlo proti požáru, vytáhli jej z příkopu a odstranili z vozovky. Příčiny nehody šetří 
Policie ČR. 
 
Řidič osobního vozidla zemřel včera ráno na silnici č. 33 vedoucí z Jaroměře na 
Hradec Králové po střetu s nákladním vozidlem. Ve vozidle cestovalo také dítě, které 
utrpělo zranění a bylo převezeno do nemocnice. Řidič kamionu vyvázl bez zranění. 
Profesionální hasiči z Jaroměře na místě zabezpečili vozidlo proti požáru a po 
vyšetření nehody vyprostili tělo řidiče z vraku automobilu. Úklid vozovky provedli 
pracovníci Správy a údržby silnic. Příčiny nehody a míru zavinění šetří Policie ČR. 
 
Náchodští hasiči otevírali dveře bytu v Ruské ulici v Náchodě, kde se nacházela 
nemohoucí osoba. 
 
Hasiči HZS podniku Správy železniční dopravní cesty Hradec Králové vyjeli k požáru 
odpadu na nádraží v Nádražní ulici v Jaroměři. Požár se obešel beze škody. 
 
Náchodští hasiči byli dvakrát přivoláni k údajným požárům lesa v obci Kramolna a 
Horní Radechová. V obou případech se jednalo o plané poplachy a zbytečné výjezdy 
hasičů. 
 
K dopravní nehodě dvou osobních vozidel vyjeli ve 21:42 hodin profesionální hasiči 
z Jaroměře. Vozidla se srazila v Havlíčkově ulici v Jaroměři. Jedna osoba byla při 
nehodě zraněna. U jednoho z vozidel došlo k poškození nádrže a úniku benzinu. 
Hasiči se pokusili nádrž zajistit, ale nakonec museli zbývající množství benzinu 
v nádrži přečerpat. Jednotka zabezpečila vozidla proti požáru a odpojila autobaterie. 
Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 



Územní odbor Trutnov 

Hasiči ze Dvora Králové nad Labem vyjeli na žádost záchranné služby na pomoc 
s transportem nemohoucí osoby do sanity v ulici Elišky Krásnohorské ve Dvoře 
Králové nad Labem. 
 
Územní odbor Jičín 
Hasiči z Nové Paky odstraňovali strom, který se nakláněl nad vozovku mezi Lázněmi 
Bělohrad a Horní Novou Vsí.  
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