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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 4. října 2010 
 
 
Hradec Králové 
Profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové a dobrovolní hasiči 
z Černilova byli včera před 18. hodinou přivoláni k poţáru odpadu na skládce u 
silnice ze Slatiny směrem na Černilov. Poţár nezpůsobil ţádné škody. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Jednotka dobrovolných hasičů z Častolovic odstraňovala silnou větev stromu, která 
spadla na obytný dům v ulici Zahradní v Častolovicích. Hasiči větev rozřezali a 
odstranili. 
 
Strom přes cestu u Kostelce nad Orlicí odstraňovali včera večer místní dobrovolní 
hasiči. 
 
Územní odbor Náchod 
Profesionální hasiči z Jaroměře ve 20:47 hodin vyjeli k dopravní nehodě dvou 
osobních vozidel, která se stala ve Velichovské ulici v Jaroměři. Po příjezdu na místo 
bylo zjištěno, ţe došlo ke sráţce osobních vozidel Citroën a BMW. Jedna osoba 
utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Obě vozidla skončila mimo silnici. 
Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Územní odbor Trutnov 
Královédvorští profesionální hasiči vyjeli dopoledne k nešťastné události, která se 
stala v Roháčově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Při opravě parovodu došlo 
k usmrcení jednoho z dělníků. 
 
Dvě jednotky hasičů z Trutnova a Hajnice byly ve 12:13 hodin přivolány k dopravní 
nehodě, která se stala mezi obcemi Hajnice a Výšinka. Řidič osobního vozidla Škoda 
Felície vyjel ze silnice a narazil do stromu. Jako první na místo dorazila záchranná 
sluţba, která ošetřila dva lehce zraněné cestující. Z motorového prostoru vozidla 
začal po nárazu stoupat dým. Řidič sanity rychle zareagoval a pomocí ručního 
hasicího přístroje počínající poţár zlikvidoval. Hasiči po příjezdu na místo 
zkontrolovali vozidlo a zabezpečili jej proti opětovnému zahoření. Příčiny nehody 
šetří Policie ČR. 
 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem byli krátce před osmou hodinou 
večer přivoláni k odstranění poškozené větve stromu na zahradě domu v Sochorově 
ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Větev se nebezpečně nakláněla do zahrady 
sousedního domu. Hasiči rozřezali poškozenou větev. 
 
Vrchlabští profesionální hasiči vyjeli na pomoc s transportem pacienta do sanity 
v Krkonošské ulici ve Vrchlabí. 
 



Také profesionální hasiči z Trutnova byli poţádáni o pomoc s transportem 
nemohoucí osoby do sanity ve Slévárenské ulici v Trutnově. Hasiči se nejprve museli 
dostat do zamčeného bytu. Ze sousedního bytu přelezli na balkon a otevřeli 
zamčené dveře. 
 
Územní odbor Jičín 
Jednotka profesionálních hasičů z Jičína vyjela na ţádost záchranné sluţby na 
pomoc s transportem osmapadesátiletého pacienta do sanity v Tylově ulici v Jičíně. 
 
Dvě jednotky profesionálních hasičů z Jičína a dobrovolných hasičů z Kopidlna byly 
včera odpoledne přivolány k záchraně muţe, kterého zavalila hromada dřeva v obci 
Budčeves. Po příjezdu první jednotky z Kopidlna na místo události bylo zjištěno, ţe 
sedmasedmdesátiletý muţ zůstal uvězněn pod palivovým dřevem, které mu zavalilo 
nohy. Dobrovolní hasiči vyprostili muţe ještě před příjezdem profesionálních kolegů. 
Zraněný muţ byl předán do péče záchranné sluţby a následně transportován do 
nemocnice. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
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