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

 

Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 3. listopadu 2010 
 
 
Hradec Králové 
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje okresu Hradec Králové nezasahovaly u 
ţádné události. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
K dopravní nehodě osobního vozidla a autobusu došlo včera odpoledne u obce 
Trnov. Na místo ve 14:31 hodin vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky. Po příjezdu na 
místo bylo zjištěno, ţe došlo ke střetu osobního vozidla Ford Fusion s autobusem 
Karosa. Nehoda se obešla bez zranění. Hasiči zajistili automobil proti poţáru a 
odpojili autobaterii. Následně pomohli s jeho naloţením na odtah. Příčiny nehody a 
míru zavinění šetří Policie ČR. 
 
Územní odbor Náchod 
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Náchod nezasahovaly u 
ţádné události. 
 
Územní odbor Trutnov 
Profesionální hasiči z Trutnova byli v 11:40 hodin přivoláni k poţáru v obytném domě 
v Horské ulici v Trutnově. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo 
zjištěno, ţe se jedná o únik většího mnoţství páry ze sklepního prostoru. Hasiči 
nezasahovali a vrátili se na základnu.  
 
K dopravní nehodě osobního vozidla vyjeli ve 14:39 hodin trutnovští hasiči 
k autobusovému nádraţí v Horské ulici v Trutnově. Jednalo se o nehodu osobního 
vozidla Škoda Fabia, které narazilo do kovového zábradlí mostu přes řeku. 
Šestačtyřicetiletá řidička byla při nárazu zraněna. Při příjezdu hasičů byla ţena v péči 
záchranné sluţby. Hasiči pomohli s jejím naloţením do sanity. Jednotka zabezpečila 
vozidlo proti poţáru a pomocí sorbentu zasypala směs do odstřikovačů, která unikla 
na silnici. Následně odtlačili nepojízdné vozidlo na odstavné parkoviště. Příčiny 
nehody šetří Policie ČR.  
 
Územní odbor Jičín 
Profesionální hasiči z Jičína vyjeli na pomoc muţi, který uvízl v kabině porouchaného 
výtahu v Ruské ulici v Jičíně – Novém Městě.  
 
Váţná nehoda se stala včera odpoledne na silnici č. 16 u Sobotky, kde se srazilo 
osobní vozidlo s motocyklem. Na místo ve 14:40 hodin vyjeli profesionální hasiči 
z Jičína a dobrovolní hasiči ze Sobotky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe na 
křiţovatce u autobazaru došlo ke sráţce osobního vozidla Mitsubishi Outlander 
s motocyklem Honda. Sedmatřicetiletý motorkář utrpěl váţná zranění. Při příjezdu 
první jednotky hasičů byl v péči záchranné sluţby. Hasiči asistovali záchranné sluţby 
s jeho ošetřením a následně pomohli s  transportem do vrtulníku, který jej přepravil 
do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Devětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla 



vyvázl bez zranění. Hasiči provedli protipoţární opatření a zkontrolovali vozidlo a 
motocykl, zda nedochází k úniku provozních kapalin. Profesionální hasiči předali 
místo události policistům a vrátili se zpátky na základnu. Na místě nehody zůstala 
místní jednotka dobrovolných hasičů. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Profesionální hasiči z Nové Paky byli v 18:50 hodin přivoláni k nehodě osobního 
vozidla, které se střetlo s divokým prasetem. Ke sráţce došlo na silnici mezi Novou 
Pakou a Kumburským Újezdem. Řidič osobního vozidla vyvázl bez zranění. Hasiči 
zasypali unikající provozní náplně sorbentem a očistili vozovku. Případ šetří Policie 
ČR. 
 
 
 
 
 
por. Bc. Martina Ţahourková 
tisková mluvčí 
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