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

 

 

Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 21. prosince 2010 
 
 
Hradec Králové 
Profesionální hasiči z Hradce Králové stanice Pražská na žádost Policie ČR otevírali 
dveře bytu v ulici U Panelárny v Předměřicích nad Labem. Po otevření bytu se uvnitř 
nikdo nenacházel. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Jednotka dobrovolných hasičů z Rokytnice v Orlických horách byla přivolána 
k dopravní nehodě nákladního vozidla a autobusu v Rokytnici v Orlických horách. 
Obě vozidla zůstala o sebe opřená levým bokem a zablokovala silnici. Ve spolupráci 
s místní firmou a za použití čelního nakladače hasiči vyprostili obě vozidla.  
 
Územní odbor Náchod 
K dopravní nehodě osobního vozidla vyjeli včera o půl deváté dopoledne 
profesionální hasiči z Jaroměře. K nehodě došlo na silnici u Velichovek. Řidička 
osobního vozidla Peugeot 306 sjela z pětimetrového náspu a skončila v křoví. 
Automobil se ještě převrátil a skončil na boku. Řidička i malé dítě z auta vyvázly bez 
zranění. Hasiči zabezpečili vozidlo proti požáru a odpojili autobaterii. Příčiny nehody 
šetří Policie ČR. (foto: stanice Jaroměř) 
 
Náchodští hasiči otevírali dveře bytu v Běloveské ulici v Náchodě, kde zůstalo 
uzamčené malé dítě. 
 
Dobrovolní hasiči z Horní Radechové vyprošťovali osobní vůz ze závěje u Horní 
Radechové. 
 
Územní odbor Trutnov 
Profesionální hasiči z Trutnova odstraňovali rampouchy ze střechy základní školy 
v Benešově ulici v Trutnově – Poříčí. 
 
Bez zásahu vrchlabských hasičů se obešel ohlášený požár osobního vozidla 
v Jihoslovanské ulici ve Vrchlabí. Na místě nedošlo k zahoření vozidla, pouze 
k zahřátí nezávislého topení. Hasiči nezasahovali a vrátili se na základnu. 
 
Jednotka dobrovolných hasičů z Hostinného odstraňovala olejovou skvrnu z vozovky 
po dopravní nehodě v Dolní Olešnici. Hasiči zasypali látku sorbentem. 
 
Územní odbor Jičín 
Profesionální hasiči z Nové Paky ve 13:40 hodin vyjeli k ohlášené dopravní nehodě 
osobního vozidla u Lázní Bělohrad. Ještě před příjezdem na místo byli hasiči 
informováni, že se nejedná o závažnou nehodu a vůz z místa sám odjel.  
 



K odčerpání vody ze sklepa rodinného domu vyjeli před 20. hodinou profesionální 
hasiči z Jičína do ulice K. H. Borovského ve Vysokém Veselí. Hasiči odčerpali vodu 
z poškozeného vodovodního potrubí pomocí kalového čerpadla. 
 
Jičínští hasiči ve 23:15 hodin otevírali dveře bytu v Jarošovské ulici v Jičíně. 
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