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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 20. října 2010 
 
 
Hradec Králové 
Profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové byli dopoledne přivoláni 
k nouzovému otevření bytu v Labské kotlině v Hradci Králové, ve kterém se nacházel 
nemocný starší muţ. Hasiči si nachystali lezecké vybavení, pomocí kterého by se 
dostali do bytu a otevřeli dveře. Ještě neţ hasiči zasáhli, vrátila se manţelka 
nemocného muţe a dveře otevřela. Na místo byla povolána  zdravotnická záchranná 
sluţba, která převezla muţe do nemocnice.  
 
Jednotka dobrovolných hasičů z Třebechovic pod Orebem byla ve 13:40 hodin 
přivolána k dopravní nehodě, která se stala na hlavní silnici z Hradce Králové na 
Třebechovice pod Orebem. V obci Nepasice se srazila osobní a dvě nákladní 
vozidla. Nehoda se obešla bez zranění. Při příjezdu hasičů se na místě nacházelo 
osobní a pouze jedno nákladní vozidlo. Hasiči zasypali unikající provozní kapaliny, 
odpojili autobaterii a po zadokumentování události Policií ČR odtáhli osobní 
automobil mimo hlavní silnici. Příčiny nehody šetří Policie ČR. (foto: SDH 
Třebechovice pod Orebem) 
 
K řetězové dopravní nehodě došlo včera před 17. hodinou v Sokolské ulici v Hradci 
Králové. Na mostě se postupně srazila čtyři osobní vozidla značek Opel Vectra, Fiat 
Brava, Ford Focus a Hyundai Tucson. Na místo vyjeli profesionální hasiči z centrální 
stanice Hradec Králové. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Z jednoho havarovaného 
vozidla unikla chladící kapalina. Hasiči u auta odpojili autobaterii a odtáhli jej mimo 
vozovku. Další tři vozidla nebyla váţně poškozena. Jednotka odklidila ze silnice 
plastové části a střepy z havarovaného automobilu a vrátila se na základnu.  
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Rychnovští profesionální hasiči pomáhali časně ráno s transportem pacienta 
z rodinného domu do sanity v Komenského ulici v Solnici.  
 
Jednotka profesionálních hasičů z Dobrušky vyjela o půl páté ráno k úniku vody 
z vodovodního potrubí v Nádraţní ulici v Dobrušce. Po příjezdu hasiči zjistili, ţe došlo 
k poškození vodovodního řadu a úniku vody na několika místech. Ve spolupráci 
s pracovníkem specializované firmy uzavřeli hlavní přívod vody.  
 
Rychnovští hasiči otevírali na ţádost Policie ČR dveře bytu v ulici Čs. armády 
v Týništi nad Orlicí, ve kterém si šestasedmdesátiletá ţena zabouchla léky. 
 
K dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla došlo včera odpoledne na silnici č. 
I/14 u obce Lupenice. Na místo krátce před jednou hodinou odpoledne vyjeli 
profesionální hasiči z Rychnova nad Kněţnou. Po příjezdu na místo určení bylo 
zjištěno, ţe došlo ke sráţce osobního vozidla Citroën Saxo a nákladního automobilu 
Volvo s návěsem. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Osobní vozidlo se nacházelo mimo 



vozovku. Vlivem jeho poškození došlo k úniku několika litrů oleje a chladicí kapaliny. 
Hasiči pouţili sorbční materiál a zasypali olejovou skvrnu. Majitelé obou vozidel si 
zajistili vlastní odtahy havarovaných vozidel. Příčiny nehody šetří Policie ČR. (foto: 
stanice Rychnov nad Kněţnou) 
 
K další dopravní nehodě vyjeli před 14. hodinou profesionální hasiči z Rychnova nad 
Kněţnou. Na silnici č. 11 u Vamberka havarovalo osobní vozidlo. Řidič automobilu 
Ford Escort z dosud nejasných příčin vyjel ze silnice a skončil v příkopu. Vozidlo 
částečně zasahovalo do vozovky. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči zabezpečili 
vozidlo proti poţáru a odpojili autobaterii. Příčiny nehody šetří Policie ČR. (foto: 
stanice Rychnov nad Kněţnou) 
 
Územní odbor Náchod 
Profesionální hasiči z Jaroměře vyjeli k otevření dveří provozovny v ulici 5. května 
v Josefově.  
 
Územní odbor Trutnov 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem byli o půl osmé ráno přivoláni do 
teplárny v ulici 28. října ve Dvoře Králové nad Labem. Hasiči uhasili počínající poţár 
uhlí, které se zapařilo a vzňalo. Škoda nevznikla a nedošlo ke zranění osob. 
 
Trutnovští hasiči byli v 10:42 hodin přivoláni k dopravní nehodě dvou osobních 
vozidel, která se stala u Volanova. Při sráţce osobních vozidel Fiat Punto a Citroën 
Berlingo byla lehce zraněna řidička fiatu. Hasiči provedli protipoţární opatření a 
odpojili autobaterie. Vozidla nebyla váţně poškozena a nedošlo k úniku provozních 
kapalin. V místě nehody byla z dřívější doby rozjeţděná nafta, a to v úseku zhruba 
100 metrů. Na místo byli přivoláni pracovníci Správy a údrţby silnic, kteří očistili 
vozovku. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Územní odbor Jičín 
Jičínští profesionální hasiči otevírali dveře bytu v Jarošovské ulici v Jičíně, kde zůstal 
zapnutý sporák. 
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