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

 
Zásahy hasi čů Královéhradeckého kraje ze dne 3. kv ětna 2010 

 
 
Hradec Králové  
Profesionální hasiči z Nového Bydžova vyjeli během dopoledne k otevření dveří bytu 
nemohoucí osobě v ulici Julia Fučíka v Novém Bydžově. Hasiči se do bytu dostali po 
nastavovacím žebříku přes otevřený balkon. 
 
Profesionální hasiči z Hradce Králové – Pražské a Jaroměře vyjeli v jednu hodinu 
odpoledne k dopravní nehodě osobního vozidla a dodávky na hlavní silnici č. 33 mezi 
Hradcem Králové a Jaroměří u Trotiny. Po příjezdu první jednotky hasičů na místo 
byli všichni účastníci nehody venku z vozidel. Dva lidé utrpěli zranění a byli převezeni 
záchrannou službou do nemocnice. Hasiči zabezpečili vozidla proti požáru a úniku 
provozních kapalin. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
K další dopravní nehodě vyjeli před třetí hodinou odpoledne hradečtí hasiči k Vysoké 
nad Labem. Při srážce dvou osobních vozidel byl jeden z řidičů zraněn a převezen 
záchrannou službou do nemocnice. Hasiči i v tomto případě zabezpečili automobily 
proti požáru a úniku provozních kapalin. Příčiny nehody a míru zavinění šetří Policie 
ČR. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kn ěžnou  
Profesionální hasiči z Dobrušky vyjeli k otevření dveří bytu v Orlické ulici v Dobrušce, 
kde zůstalo uzamčené malé dítě.  
 
Ve 20:45 hodin otevírali hasiči z Dobrušky na žádost Policie ČR dveře bytu v Mírové 
ulici v Opočně. 
 
Územní odbor Náchod  
Broumovští hasiči pomáhali záchranné službě s transportem pacienta do sanity 
v Nádražní ulici v Broumově – Velké Vsi. 
 
Profesionální hasiči z Broumova byli v 10:42 hodin požádáni o otevření dveří 
osobního vozidla Ford Focus Combi s polskou poznávací značkou, jehož řidič si 
zabouchnul klíčky uvnitř vozidla.  
 
Jednotka dobrovolných hasičů z Náchoda likvidovala požár kabelů po jejich pálení 
v objektu bývalé Tepny v Plhovské ulici v Náchodě. 
 
Profesionální hasiči z Náchoda a dobrovolní hasiči z Hronova likvidovali požár sazí 
v komíně domu v ulici Na Drahách v Hronově. Hasiči uhasili hořící saze a vyčistili 
komínové těleso. Požár způsobil škodu za 10 tisíc korun. Při požáru nebyl nikdo 
zraněn. 
 
 
 



Územní odbor Trutnov  
Dobrovolní hasiči z Černého Dolu – Čisté a Hostinného likvidovali dvacet minut po 
půlnoci požár kůlny v Černém Dolu. Požár nezpůsobil žádné škody na majetku a 
nedošlo ke zranění osob. 
 
Profesionální hasiči z Vrchlabí a dobrovolní hasiči podniku Škoda Auto Vrchlabí byli 
v 16:31 hodin přivoláni k požáru elektrorozvodny v areálu závodu Škoda Auto ve 
Vrchlabí. Hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na 100 tisíc korun, uchráněné 
hodnoty činí 1 milion korun. Příčinou vzniku požáru byl mezizávitový zkrat na měniči. 
Při požáru nebyl nikdo zraněn. 
 
Územní odbor Ji čín 
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Jičín nezasahovaly u 
žádné události. 
 
 
 
 
 
por. Bc. Martina Žahourková 
tisková mluvčí 
HZS Královéhradeckého kraje 


