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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 5. srpna 2010 
 
 
Hradec Králové 
Hradečtí hasiči z centrální stanice vyjeli krátce po sedmé hodině ráno k vyproštění 
ţeny, která uvízla v kabině porouchaného výtahu v přízemí domu ve Štefánikově ulici 
v Hradci Králové. 
 
K dopravní nehodě dvou osobních vozidel vyjeli včera o půl osmé ráno profesionální 
hasiči ze stanice Hradec Králové – Praţská. Ke střetu došlo na hlavní silnici č. I/33 u 
odbočky na Břízu. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči provedli protipoţární 
opatření a obě vozidla odstranili z vozovky. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Hasiči HZS podniku Správy ţelezniční dopravní cesty Hradec Králové likvidovali 
poţár balíku slámy v Pardubické ulici v Hradci Králové – Kuklenách. Poţár 
nezpůsobil ţádné škody. 
 
Beze škody se obešel poţár odpadu v obci Osice. Tři jednotky profesionálních hasičů 
z Hradce Králové stanice Praţská a dobrovolných hasičů z Lhoty pod Libčany a 
Praskačky vyjely k poţáru v areálu firmy v Osicích. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, ţe se jedná o neohlášené pálení a poţár byl zlikvidován ještě před 
příjezdem jednotek.  
 
Dobrovolní hasiči z Nechanic byli ve 12:43 hodin přivoláni k poţáru stromu v lese 
v Kunčicích. Hasiči společně s policisty prohledali místo určení, ale nenalezli ţádné 
známky poţáru.  
 
Hasiči z centrální stanice Hradec Králové vyjeli krátce před půlnocí k otevření dveří 
bytu v ulici E. Beneše v Hradci Králové, kde zůstala zapnutá ţehlička.  
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Profesionální hasiči z Dobrušky vyjeli v 10:24 hodin k dopravní nehodě, ke které 
došlo na hlavní silnici č. I/14 u čerpací stanice v Dobrušce. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, ţe došlo ke střetu dvou osobních vozidel Peugeot 106 a Peugeot 306 a 
dodávkového vozidla Iveco Daily. Hasiči poskytli lehce zraněné ţeně z jednoho 
z osobních vozidel předlékařskou pomoc. Po příjezdu záchranářů byla ţena 
vyšetřena a převezena do nemocnice. Hasiči odpojili autobaterie, aby nedošlo 
k poţáru havarovaných vozidel. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Rychnovští hasiči vyjeli na ţádost Policie ČR k otevření bytu v ulici Struha ve 
Vamberku. Podle informací od dcery majitelky se uvnitř zamčeného bytu měla 
nacházet její zraněná matka. Po příjezdu hasičů jiţ na místě zasahovali policisté a 
záchranáři. Dveře měly bezpečnostní kování a nešlo je otevřít speciálním nářadím. 
Hasiči proto museli přistoupit k nouzovému otevření a dveře vykopnout. V bytě 
ovšem nikdo nebyl a jeho šestašedesátiletá majitelka se vrátila v době, kdy hasiči 
ukončovali práci na místě zásahu. 



 
Územní odbor Náchod 
Náchodští hasiči odstraňovali nalomenou větev, která zasahovala do trasy 
cyklostezky v Náchodě – Malém Poříčí. 
 
Územní odbor Trutnov 
Profesionální hasiči z Trutnova byli v 11:25 hodin přivoláni k úniku provozních kapalin 
z osobního vozidla Škoda Felície ve Svobodě nad Úpou. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, ţe došlo k úniku zhruba dvou litrů chladící kapaliny. Hasiči zasypali kapalinu 
sorbentem. 
 
Územní odbor Jičín  
Včera krátce před třetí hodinou odpoledne vyjeli profesionální hasiči z Hořic 
k odstranění stromů, které hrozily pádem na komunikaci do lomu „U Josefa“ 
v Hořicích. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe dva kmeny stromů jsou 
nebezpečně nakloněny nad přístupovou komunikací a vzájemně do sebe zaklíněny. 
Hasiči pomocí motorové pily odstranili oba stromy.  
 
Jičínští hasiči otevírali dveře bytu v Ruské ulici v Jičíně – Novém Městě, kde zůstal 
zapnutý el. spotřebič. 
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