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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 20. prosince 2010 
 
 
Hradec Králové 
Profesionální hasiči z Hradce Králové stanice Praţská vyjeli po šesté hodině ráno 
k odstranění větví ze silnice v Dolním Přímu.  
 
K dopravní nehodě dodávky vyjeli hradečtí hasiči ze stanice Praţská krátce před 
sedmou hodinou ráno na silnici mezi obcemi Bříza a Rosnice. Dodávka zn. Opel 
skončila převrácená v příkopu. Řidič a spolujezdec utrpěli zranění a byli převezeni do 
nemocnice. Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Jednotka dobrovolných hasičů z Černíkovic vyjela nejprve k vytaţení osobního 
vozidla Peugeot 306 z příkopu u Černíkovic. Zhruba po 300 metrech u obce 
Třebešov dobrovolní hasiči vytahovali autobus, který zapadl do závěje.  
 
Dobrovolní hasiči z Týniště nad Orlicí otevírali dveře bytu v ulici Na Bělidle v Týništi 
nad Orlicí, kde zůstal zapnutý sporák.  
 
Hasiči HZS podniku Škoda Kvasiny vyprošťovali kamion, který zapadl a blokoval 
silnici v Rychnovské ulici v Solnici.  
 
K otevření dveří bytu a následně i koupelny vyjeli včera po deváté hodině večer 
dobrovolní hasiči z Častolovic do ulice Masarykova v Častolovicích. V koupelně se 
nacházela ţena, která potřebovala lékařskou pomoc. 
 
Územní odbor Náchod 
Dvě jednotky dobrovolných hasičů z Nového Města nad Metují a Nahořan 
vyprošťovaly autobus, který uvízl na silnici mezi Nahořany a Lhotou.  
 
K poţáru sloupu vysokého napětí u obce Spyta vyjeli včera před šestou hodinou ráno 
profesionální hasiči z Jaroměře a dobrovolní hasiči z České Skalice. Po příjezdu na 
místo hořelo na několika místech dřevěného sloupu. Drát vysokého napětí byl na 
zemi a pod proudem. Hasiči vyčkali na příjezd pracovníků pohotovostní sluţby ČEZ, 
kteří odpojili přívod elektrického proudu. Hasiči následně uhasili ohniska na sloupu. 
Při poţáru nebyl nikdo zraněn. (foto: stanice Jaroměř) 
 
Náchodští profesionální hasiči odstraňovali sněhové převisy ze střechy nad vchodem 
do základní školy v ulici Náměstí ve Velkém Poříčí. 
 
Profesionální hasiči z Náchoda a dobrovolní hasiči z Police nad Metují byli v 17:20 
hodin přivoláni k havárii nákladního vozidla na silnici č. 303 u Police nad Metují. U 
nákladního vozidla se protrhla plachta a částečně vysypal náklad minerálních vod. 
Hasiči provedli úklid vozovky a na odstranění střepů z vozovky byl přivolán speciální 



kontejner. Silnice v místě nehody byla částečně uzavřena a provoz kyvadlově řídila 
Policie ČR. 
 
Územní odbor Trutnov 
Jednotka dobrovolných hasičů z Janských Lázní odstraňovala stromy ze silnice  u 
Janských Lázní. 
 
Profesionální hasiči z Trutnova byli v 17:24 hodin přivoláni na pomoc s vyproštěním 
osobního vozidla zn. Renault Megane, které uvízlo na ţelezničním přejezdu ve 
Chvaleči. Hasiči kontaktovali pracovníky Českých drah, aby byla trať v místě události 
uzavřena. Za pomocí traktoru bylo vozidlo odtaţeno mimo přejezd a ţelezniční trať 
zprovozněna. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. 
 
Územní odbor Jičín 
Profesionální hasiči z Hořic vyjeli na ţádost záchranné sluţby na pomoc 
s transportem pacienta z prvního nadzemního podlaţí rodinného domu 
v Jablonského ulici v Hořicích do sanity.  
 
Jičínští profesionální hasiči byli na ţádost záchranné sluţby přivoláni k otevření bytu 
se starší ţenou v Barákově ulici v Jičíně – Novém Městě. Starší paní nakonec 
otevřela sama a hasiči nemuseli zasahovat. 
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