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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 8. listopadu 2010 
 
 
Hradec Králové 
K váţné dopravní nehodě došlo včera po osmé hodině ráno u Černilova. K nehodě 
vyjeli profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové a dobrovolní hasiči 
z Černilova. 
Na místě došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel, při kterém byli zraněni tři lidé. 
Při příjezdu hasičů jiţ na místě zasahovala pozemní i letecká záchranná sluţba. 
Starší řidič jednoho z vozidel utrpěl těţká zranění a v té době byl v havarovaném 
vozidle. Řidič a spolujezdec z druhého vozidla Citroën byli také zraněni a převezeni 
sanitou do nemocnice. Lékař a zdravotníci zajistili těţce zraněného seniora a ve 
spolupráci s hasiči jej opatrně vytáhli z vozidla bez pouţití hydraulického nářadí. Muţ 
byl následně přenesen do vrtulníku a letecky transportován do nemocnice v Hradci 
Králové. Při nehodě došlo k úniku provozních kapalin, které místní dobrovolní hasiči 
zasypali sorbentem. Zároveň provedli protipoţární opatření a odpojili autobaterie u 
obou vozidel. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Profesionální hasiči z Nového Bydţova vyjeli krátce před 20. hodinou k nehodě, která 
se stala na Masarykově náměstí v Novém Bydţově. Řidič osobního vozidla Škoda 
Felície Combi vjel na chodník, kde uvízl. Muţ za volantem vyvázl bez zranění. Hasiči 
vyprostili a odstranili automobil mimo vozovku. Stráţníci Městské policie na místě 
vyčkali na příjezd odtahové sluţby, která havarovaný vůz naloţila a odvezla. Příčiny 
nehody šetří Policie ČR.  
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněţnou 
nezasahovaly u ţádné události. 
 
Územní odbor Náchod 
Jednotka profesionálních hasičů z Jaroměře byla v 07:04 hodin přivolána k dopravní 
nehodě u České Skalice. Na místě určení však hasiči nenašli ţádné známky po 
dopravní nehodě. Jednalo se o planý poplach a jednotka vyjela zcela zbytečně. 
 
Včera dopoledne uvízl kamion Scania na silnici v části Vrchovina v Novém Městě 
nad Metují. U vozidla došlo k technické poruše na zapalování. Místní dobrovolní 
hasiči pomohli řidiči s nezbytnou opravou, aby kamion mohl odjet.  
 
Územní odbor Trutnov 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem byli včera v 11:21 hodin přivoláni 
k dopravní nehodě, která se stala u obce Borovnička. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, ţe došlo k nehodě vozidla Volkswagen Transporter, které skončilo na střeše 
mimo vozovku. Šestatřicetiletý řidič vyvázl bez zranění. Na místo byl povolán 
automobilový jeřáb ze stanice Trutnov, který otočil a ustavil vozidlo zpět na kola. 
Z poškozeného auta začal unikat motorový olej, který hasiči zachytávali na textilní 



sorbční rohoţ a zasypali sorbentem. Následně pomohli s naloţením havarovaného 
vozidla na odtah. Příčiny nehody šetří Policie ČR.  
 
K další dopravní nehodě vyjeli profesionální hasiči z Vrchlabí do ulice Dukelská ve 
Vrchlabí. Jednalo se o nehodu traktoru Zetor, který kvůli podmáčenému travnatému 
břehu u krajnice sjel ze stráně a převrátil se na levý bok. Šestapadesátiletý řidič 
traktoru utrpěl lehčí zranění a byl záchrannou sluţbou převezen do nemocnice ve 
Vrchlabí. Z pracovního stroje začal unikat motorový olej, který hasiči zachytávali do 
speciálních nádob a zasypali sorbentem. Na místo byli přivoláni pracovníci 
Technických sluţeb, kteří si převzali místo události. Příčiny nehody šetří Policie ČR.  
 
Územní odbor Jičín 
Profesionální hasiči z Jičína byli na ţádost Policie ČR vysláni k otevření bytu v ulici 
Přátelství v Jičíně – Novém Městě. Zámek u dveří byl poškozený, přesto hasiči 
dokázali byt otevřít pomocí klíče od majitelky. Po otevření bytu bylo místo předáno 
Policii ČR.  
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