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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 30. srpna 2011 
 
 
Hradec Králové 
Profesionální hasiči z centrální stanice Hradce Králové a dobrovolní hasiči hradecké 
městské části Plačice během včerejšího dne likvidovali nebezpečný hmyz. 
Dopoledne zasahovali hasiči v Čajkovského ulici a v areálu mateřské školy 
v Šimkově ulici v Hradci Králové. Odpoledne likvidovali nebezpečný hmyz u budovy 
Finančního ředitelství v Horově ulici v Hradci Králové. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Jednotka dobrovolných hasičů z Deštné v Orlických horách odstraňovala obtíţný 
hmyz v obci. 
 
Územní odbor Náchod 
Dobrovolní hasiči z Police nad Metují byli včera odpoledne přivoláni k odchytu 
leguána, který utekl svému majiteli na strom u domu v ulici Na Sibiři v Polici nad 
Metují – Velké Ledhuji. Hasiči chytili zvíře do pytle, snesli na zem a bez známek 
zranění předali jeho majiteli. (Foto: SDH Policie nad Metují) 
 
Dobrovolní hasiči z Nového Města nad Metují nejdříve otevírali dveře bytu v ulici T. 
G. Masaryka v Novém Městě nad Metují, kde se nacházela ţena se zdravotními 
potíţemi a dále byli přivoláni k otevření bytu v ulici Smetanova v Novém Městě nad 
Metují. Ve druhém případě byl byt otevřen ještě před příjezdem hasičů. 
 
K dopravní nehodě osobního vozidla vyjeli včera v podvečer profesionální hasiči 
z Jaroměře. V ulici Velichovská v Jaroměři – Cihelny havarovalo osobní vozidlo 
Renault 19, které skončilo v příkopu. Tři lidé v osobním vozidle byli zraněni a po 
ošetření převezeni do nemocnice. Hasiči zabezpečili auto proti poţáru a odpojili 
autobaterii. Příčiny nehody šetří Policie ČR.  
 
Územní odbor Trutnov 
Jednotka dobrovolných hasičů ze Špindlerova Mlýna odstraňovala nebezpečný hmyz 
v Bedřichově.  
 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem byli ve 14:45 hodin přivoláni 
k úklidu oleje z vozovky v Nedbalově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Olejová 
skvrna byla rozlitá na vozovce v délce zhruba jednoho kilometru. Hasiči ve spolupráci 
s pracovníky technických sluţeb zasypali olejovou skvrnu sorbentem. Likvidaci 
pouţitého sorbentu zajistili pracovníci technických sluţeb pomocí úklidového vozu.  
 
Dobrovolní hasiči ze Špindlerova Mlýna před 15. hodinou vyjeli k vytaţení stromů 
z koryta řeky ve Špindlerově Mlýně. Po vytaţení byly stromy rozřezány.  
 



Profesionální hasiči z Trutnova a dobrovolní hasiči z Trutnova – Horního Starého 
Města likvidovali včera odpoledne poţár plastového kontejneru v ulici Úpská 
v Trutnově. Škoda na zničeném kontejneru byla předběţně vyčíslena na sedm tisíc 
korun.  
 
Územní odbor Jičín 
Hasiči HZS podniku Čepro Cerekvice vyjeli včera dopoledne a odpoledne k poţáru, 
který ohlásila elektrická poţární signalizace v areálu podniku. V obou případech se 
jednalo o chybné sepnutí čidel EPS. 
 
Dobrovolní hasiči ze Sobotky odstranili olej z vozovky v Boleslavské ulici v Sobotce, 
který unikl z poškozeného bagru. Hasiči zasypali látku sorbentem a odstranili 
z vozovky. 
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