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

 

 

Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 14. září 2011 
 
 
Hradec Králové 
Jednotky profesionálních hasičů z Nového Bydţova a dobrovolných hasičů 
z Chlumce nad Cidlinou byly včera dopoledne přivolány k unikajícímu plynu 
z propanbutanové lahve v rodinném domě v Lišicích. Po provedeném průzkumu 
hasiči zjistili, ţe plyn uniká u uzavíracího ventilu desetikilogramové propanbutanové 
lahve. Hasiči bezpečně vypustili zbývající plyn. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. (foto: 
stanice Nový Bydţov) 
 
Včera krátce po poledni došlo na ţelezničním přejezdu v obci Světí ke střetu vlaku 
s osobním vozidlem zn. Škoda. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Hradce Králové 
stanice Praţská a hasiči HZS podniku Správy ţelezniční dopravní cesty Hradec 
Králové.  
Starší řidič škodovky vjíţděl na ţelezniční přejezd právě v momentě, kdy tudy 
projíţděl vlak. Dvoučlenná posádka osobního auta vyvázla bez zranění, stejně tak 
cestující z vlaku. Náraz zničil přední část škodovky. Hasiči zajistili vozidlo proti 
poţáru a odpojili autobaterii. Záchranná sluţba zkontrolovala zdravotní stav řidiče a 
spolujezdkyně a ponechala je na místě události. Cestující z vlaku pokračovali v cestě 
náhradní autobusovou dopravou. Hradečtí hasiči předali místo události dráţním 
kolegům a vrátili se zpět na základnu. (foto: HZS Královéhradeckého kraje) 
 
Územní odbor Náchod 
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Náchod nezasahovaly u 
ţádné události.  
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Rychnovští profesionální hasiči otevírali dveře bytu v ulici Struha ve Vamberku, kde 
zůstal zapnutý sporák. Hasiči otevřeli dveře bytu pomocí speciálního nářadí a 
spotřebič vypnuli. 
 
Dobrovolní hasiči z Kostelce nad Orlicí otevírali dveře bytu v ulici U Váhy v Kostelci 
nad Orlicí. 
 
Územní odbor Trutnov 
Profesionální hasiči ze Dvora Králové nad Labem odstraňovali olejovou skvrnu 
z vozovky v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem. Hasiči pouţili sorbent, 
olejovou skvrnu zasypali a odstranili. 
 
Územní odbor Jičín 
Jednotka HZS podniku Čepro Cerekvice vyjela k ohlášenému poţáru izolace na 
sloupu vysokého napětí v Čerekvici nad Bystřicí. Zahoření izolace nezpůsobilo ţádné 
škody na majetku.  
 



Profesionální hasiči z Nové Paky otevírali dveře bytu v Praţské ulici v Nové Pace. 
 
K váţné dopravní nehodě vyjeli včera odpoledne profesionální hasiči z Jičína na 
silnici č. 16 u obce Robousy. V místě došlo ke střetu nákladního vozidla Daf s dvěma 
osobními vozidly zn. Škoda Fabia. Při nehodě bylo zraněno celkem šest lidí, včetně 
dítěte, z obou osobních vozidel. Hasiči ihned po příjezdu na místo začali 
s vyprošťováním tří osob, které zůstaly uvězněny ve vozidlech a současně zraněným 
poskytli nezbytnou předlékařskou pomoc. Zároveň zabezpečili vozidla proti poţáru a 
úniku provozních náplní. Po vyproštění všech zraněných pomohli záchranářům 
s jejich transportem do sanit. Jedna zraněná ţena byla transportována do 
královéhradecké nemocnice, další zranění byli převezeni do Oblastní nemocnice 
v Jičíně. Po zadokumentování události Policií ČR hasiči pomohli s odstraněním 
havarovaných vozidel ze silnice. Příčiny nehody šetří Policie ČR.  
 
Profesionální hasiči z Hořic byli před šestou hodinou večer přivoláni k poţáru 
osobního vozidla na silnici mezi Hořicemi a Jeníkovem. Při příjezdu hasičů na místo 
se silně kouřilo ze zadní části osobního vozidla Citroën Xantia. Hasiči zlikvidovali 
poţár ještě v počátku a nedošlo tak k  poškození auta. Izolační nátěr spadl ze spodní 
části na výfuk auta a začal doutnat. Na vozidle škoda nevznikla, uchráněné hodnoty 
činí 30 tisíc korun. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.  
 
Dobrovolní hasiči z Lázní Bělohrad likvidovali nebezpečný hmyz u rodinného domu 
v obci Brtev.  
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