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

 
Zásahy hasi čů Královéhradeckého kraje ze dne 13. kv ětna 2010 

 
 
Hradec Králové  
Hasiči ze stanice Hradec Králové – Pražská byli krátce po páté hodině odpoledne 
přivoláni k dopravní nehodě osobního vozidla, které havarovalo na hlavní silnici č. 33 
z Hradce Králové na Jaroměř. Řidič osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin 
vyjel mimo vozovku, kde narazil do sloupu. Muž utrpěl pouze lehčí zranění a byl na 
místě ošetřen záchrannou službou. Společně s mužem cestovala v autě na zadním 
sedadle asi osmiletá dívka, která vyvázla bez zranění. Hasiči malé spolujezdkyni 
věnovali plyšového dráčka Záchranáčka. Následně odpojili autobaterii a zabezpečili 
vozidlo proti požáru. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Jednotka dobrovolných hasičů ze Svinar odstraňovala strom, který hrozil pádem na 
vozovku v Dubině.  
 
Dvě jednotky profesionálních hasičů z Hradce Králové – Pražská a Jaroměře a 
jednotka dobrovolných hasičů ze Smiřic byly přivolány k požáru černé skládky ve 
Smiřicích. Po příjezdu první jednotky na místo určení bylo zjištěno, že se jedná o 
požár menšího rozsahu na ploše zhruba tři krát tři metry. Hasiči zlikvidovali požár 
během několika minut. 
 
Profesionální hasiči z Nového Bydžova a Jičína vyjeli k požáru osobního vozidla na 
silnici mezi Smidary a Vysokým Veselím. Požár zcela zničil osobní vozidlo Peugeot 
406 na plynový pohon. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 80 tisíc korun. 
Příčina vzniku požáru je předmětem šetření, s největší pravděpodobností se jednalo 
o technickou závadu. Při požáru nebyl nikdo zraněn. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kn ěžnou  
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou 
nezasahovaly u žádné události. 
 
Územní odbor Náchod  
Broumovští hasiči otevírali dveře osobního vozidla v Horním Adršpachu, kde zůstalo 
uzavřené malé dítě. Klíčky od vozidla zůstaly zabouchnuté ve vozidle. Hasiči pomocí 
speciálního nářadí otevřeli dveře automobilu. 
 
Dobrovolní hasiči z Náchoda likvidovali požár odpadkového koše v Kladské ulici 
v Náchodě. 
 
Územní odbor Trutnov  
Profesionální hasiči z Trutnova byli včera ve 13:49 hodin přivoláni k nehodě, která se 
stala na železničním přejezdu v Žižkově ulici v Trutnově. Na chráněném železničním 
přejezdu bez závor došlo ke střetu osobního vozidla Citroën Berlingo s osobním 
vlakem. Na místo byli přivoláni také hasiči HZS Správy železniční a dopravní cesty 
Hradec Králové, rychlá záchranná služba a Policie ČR.  



Po příjezdu hasičů na místo bylo vozidlo převrácené na střechu a mimo trať. 
Třiašedesátiletý řidič vyvázl pouze s lehkým zraněním a byl převezen záchrannou 
službou do nemocnice. Nikdo z 22 cestujících ve vlaku nebyl zraněn. Hasiči pomocí 
navijáku vyprošťovacího automobilu otočili vozidlo zpět na kola a odpojili autobaterii. 
Příčiny nehody šetří Policie ČR a Drážní inspekce.  
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tisková mluvčí 
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