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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 18. listopadu 2010 
 
 
Hradec Králové 
 

Osobní vozidlo vyjelo ze silnice, jeho řidička utrpěla zranění 
 
Dvě jednotky hasičů zasahovaly včera 18. listopadu 2010 ráno  u dopravní nehody, 
která se stala na hlavní silnici č. I/11 u Třebechovic pod Orebem. Na místo v 06:39 
hodin vyjeli profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové a dobrovolní 
hasiči z Třebechovic pod Orebem.  
Řidička osobního vozidla Peugeot 309 z dosud nejasných příčin vjela do protisměru 
a následně do příkopu. Vozidlo se zastavilo aţ o další automobil s reklamní tabulí. 
Třiadvacetiletá ţena za volantem utrpěla zranění a zůstala uvězněna uvnitř vozidla. 
Hasiči provedli nezbytnou předlékařskou pomoc, ţeně nasadili krční límec a upevnili 
ji do vakuové vesty. Pomocí hydraulického nářadí uvolnili sedačku řidiče, sklopili 
zadní sedačky a zraněnou ţenu vytáhli kufrem ven. Zdravotnická záchranná sluţba 
převezla řidičku k vyšetření do nemocnice. Zasahující hasiči následně zajistili vozidlo 
proti poţáru a úniku provozních kapalin. Příčiny nehody šetří Policie ČR. (foto: 
centrální stanice Hradec Králové) 
 
Šestnáct minut po sedmé hodině ráno vyjeli profesionální hasiči z Hradce Králové 
stanice Praţská k dopravní nehodě dvou osobních vozidel v Březhradské ulici 
v Hradci Králové. Při příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, ţe došlo ke sráţce 
osobních vozidel Ford Mondeo a Škoda Fabia. Jedna osoba byla zraněna a v péči 
záchranné sluţby. Hasiči odpojili u obou vozidel autobaterie a zasypali unikající 
provozní kapaliny sorbentem. Do příjezdu policistů řídili v místě nehody dopravu. Po 
zadokumentování události bylo místo předáno Policii ČR a jednotka se vrátila zpět na 
základnu.  
 

Prsten sundávali hasiči pilkou na železo 
 
Mladá ţena přišla včera 18. listopadu 2010 dopoledne hledat pomoc přímo 
k hasičům na centrální stanici v Hradci Králové. Během noci jí otekl prsteníček pravé 
ruky a nešel sundat stříbrný prsten. Ţena měla bolesti a prst byl hodně nateklý. 
Hasiči ji vzali do dílny, kde prst nejprve chladili speciálním sprejem. Spodní část 
prstenu upevnili do svěráku a opatrně rozřízli pomocí ruční pilky na ţelezo. Naříznutý 
stříbrný krouţek nakonec rozevřeli za pomocí kleští a odstranili z bolavého prstu. 
(foto: centrální stanice Hradec Králové)   
 

Po střetu s osobním vozidlem skončila dodávka na boku 
 
K dopravní nehodě dvou vozidel došlo včera 18. listopadu 2010 dopoledne na 
křiţovatce ulic Moravská a Antala Staška v Hradci Králové. Na místo krátce po 
desáté hodině dopoledne vyjeli profesionální hasiči z centrální stanice Hradec 
Králové. Při příjezdu hasičů na místo bylo zjištěno, ţe došlo ke sráţce osobního 



vozidla Volkswagen Passat a dodávky. Všichni účastníci byli v té době mimo 
havarovaná vozidla. Dodávka skončila převrácená na levém boku a částečně 
poškodila zadní část zaparkovaného vozidla zn. Chrysler. Po příjezdu záchranné 
sluţby byl řidič dodávky převezen k preventivnímu vyšetření do nemocnice. Řidič 
osobního automobilu a spolujezdci z obou vozidel vyvázli bez zranění. Dodávka 
převáţela různé dělnické nářadí a vybavení, včetně malé svářecí soupravy a 
propanbutanové lahve. Hasiči uzavřeli prostor kolem dopravní nehody 
bezpečnostními páskami. Pomocí páčidla otevřeli zadní dveře dodávky a vyndali 
acetylenovou, kyslíkovou a propanbutanovou lahev. Všechny lahve zajistili a uzavřeli 
ventily. Po zajištění místa nehody pomohli s otočením dodávky na kola a naloţením 
na odtah. Unikající provozní látky zasypali sorbentem a očistili vozovku od střepů a 
plastových částí. Příčiny nehody a míru zavinění šetří Policie ČR. (foto: centrální 
stanice Hradec Králové) 
 
Ve 14:52 hodin byli hradečtí hasiči z centrální stanice přivoláni k úniku provozních 
kapalin na vozovku v ulici SNP v Hradci Králové. Hasiči zasypali provozní látky 
sorbentem a vrátili se na základnu. 
 
V podvečer byli hasiči poţádáni o otevření bytu v ulici Štefánikova v Hradci Králové. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Profesionální hasiči z Dobrušky otevírali dveře bytu v domě s pečovatelskou sluţbou 
v Deštné v Orlických horách. Uvnitř bytu nemohoucí osoby zůstal zapnutý el. 
spotřebič.  
 
Územní odbor Náchod 
 

Řidičce se udělalo za volantem nevolno a nabourala několik vozidel 
 
K dopravní nehodě osobního vozidla vyjeli ve čtvrtek 18. listopadu 2010 dopoledne 
profesionální hasiči z Jaroměře. K nehodě došlo v ulici Svatopluka Čecha v Jaroměři, 
kdyţ se řidičce osobního vozidla Volkswagen Passat udělalo za volantem nevolno a 
vyjela ze silnice. Nabourala další tři vozidla Suzuki Splash, Hyundai Lantra a Ford 
Orion a narazila do zdi oplocení domu. Těhotná ţena za volantem neutrpěla viditelná 
zranění, ale byla v šoku. Účastníci dopravní nehody a hasiči poskytli ţeně 
předlékařskou pomoc. Na místě zasahovali záchranáři pozemní i letecké záchranné 
sluţby, kteří si převzali ţenu do péče a následně ji transportovali do nemocnice. 
Hasiči uzavřeli dopravu v místě nehody, aby mohl přistát vrtulník letecké záchranné 
sluţby. Následně zabezpečili všechna vozidla proti poţáru a po zadokumentování 
události Policií ČR odstranili vozidlo ze sutin oplocení a další havarované automobily 
z vozovky. Střepy a další plastové části vozidel odklidili ze silnice. Příčiny nehody 
šetří Policie ČR. (foto: stanice Jaroměř)  
 
Náchodští hasiči byli v 19:22 hodin přivoláni k odstranění rtuti z koberce v jednom 
z rodinných domu v ulici V Zátiší v Novém Městě nad Metují. Nepatrné mnoţství rtuti 
uniklo z rozbitého lékařského přístroje. Hasiči odstranili rtuť z koberce pomocí 
vysavače. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.  
 
Územní odbor Trutnov 



Dobrovolní hasiči z Trutnova – Horního Starého Města vyjeli na čerpání vody v ulici 
Jihoslovanská v Trutnově. 
 
Územní odbor Jičín 
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Jičín nezasahovaly u 
ţádné události. 
 
 
 
 
por. Bc. Martina Ţahourková 
tisková mluvčí 
HZS Královéhradeckého kraje 
 
 

 

 

 


