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

 

Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 30. listopadu 2010 
 
 
Hradec Králové 
Bez zranění se obešla ranní dopravní nehoda osobního vozidla v Kutnohorské ulici 
v Hradci Králové – Plačicích. Na místo události vyjeli krátce po osmé hodině ráno 
profesionální hasiči z Hradce Králové stanice Praţská. Řidič osobního vozidla narazil 
do sloupu veřejného osvětlení. Hasiči zabezpečili vozidlo proti poţáru a úniku 
provozních kapalin. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Hasiči z centrální stanice Hradec Králové vyjeli k otevření dveří bytu v Harmonii I. 
v ulici E. Beneše v Hradci Králové. Paní uvnitř bytu nakonec dokázala dveře otevřít a 
hasiči nemuseli zasahovat. Záchranáři si převzali ţenu do péče. 
 
K odstranění nepojízdného kamionu, který blokoval dopravu na silnici č. 35 nedaleko 
Koliby vyjeli včera večer hradečtí profesionální hasiči ze stanice Praţská 
s vyprošťovacím automobilem. Řidiči se nakonec podařilo s nákladním vozidlem 
dojet aţ na Kolibu, kde kamion odstavil. Hasiči nezasahovali a vrátili se na základnu. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Rychnovští hasiči otevírali dveře rodinného domu v ulici Dvorec ve Vamberku. Uvnitř 
domu se nacházela nemohoucí ţena, která upadla na zem. Záchranáři si převzali 
zraněnou ţenu do péče a ve spolupráci s hasiči ji přenesli do sanity.  
 
Územní odbor Náchod 
K poţáru osobního vozidla Škoda Felície vyjeli včera dopoledne profesionální hasiči 
z Jaroměře do ulice Pospíšilova v České Skalici. Při příjezdu jednotky na místo 
určení byl poţár v motorovém prostoru uhašen majitelem automobilu. Hasiči provedli 
kontrolu zasaţeného prostoru a vrátili se na základnu. Hmotná škoda byla odhadnuta 
na 2 tisíce korun.  
 
Broumovští hasiči vyjeli k otevření dveří bytu v Soukenické ulici v Broumově – 
Olivětíně, jehoţ majitelka neotevírala. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe byt je 
prázdný a ţena se nachází u sousedů.  
 
Územní odbor Trutnov 
Trutnovští profesionální hasiči vyjeli včera po osmé hodině ráno k dopravní nehodě 
osobního vozidla, které skončilo převrácené na boku na silnici č. 37 u Trutnova. Řidič 
vyvázl bez zranění. Hasiči převrátili automobil zpět na kola a zajistili jej proti úniku 
provozních kapalin. Následně vůz odtáhli mimo hlavní silnici. Příčiny nehody šetří 
Policie ČR.  
 
Územní odbor Jičín 
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje nezasahovaly u ţádné události. 
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