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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 19. září 2011 
 
Hradec Králové 
Profesionální hasiči z Nového Bydţova zasahovali včera dopoledne u dopravní 
nehody osobního vozidla, která se stala u obce Smidary. Řidička vyjela ze silnice a 
narazila do stromu. Při nehodě byla zraněna a převezena záchrannou sluţbou do 
nemocnice. 
 
Hradečtí profesionální hasiči z centrální stanice byli včera dopoledne přivoláni 
k váţné dopravní nehodě, která se stala na křiţovatce ulic M. D. Rettigové a 
Průmyslové v Hradci Králové. Řidič osobního vozidla Volkswagen Transporter se 
nejprve srazil s osobním vozidlem Opel, po nárazu vjel na přechod, kde srazil 
přecházející ţenu. Následně ještě narazil do osobního auta Škoda Octavia, které 
stálo v protisměru na křiţovatce. Škodovka po nárazu narazila do za ní stojící 
dodávky. Při příjezdu hasičů byla zraněná ţena na přechodu v péči záchranářů. 
Jednotka pomohla s jejím naloţením do sanity. Další dva lidé utrpěli lehčí zranění. 
Hasiči zajistili všechna vozidla proti poţáru a řídili v místě nehody dopravu. Po 
vyšetření a zadokumentování události Policií ČR pomohli s naloţením tří 
havarovaných vozidel na odtah a odklidili střepy a plastové části ze silnice. Příčiny 
nehody šetří Policie ČR.  
 
Dvě jednotky profesionálních hasičů z Nového Bydţova a Hořic vyjely hodinu po 
poledni k ohlášenému poţáru kombajnu na silnici mezi obcemi Petrovice a Pšánky. 
Při příjezdu první jednotky na místo nebyly na kombajnu patrné známky poţáru. U 
stroje, který je určen k nakládání řepy, došlo k porušení hadice s hydraulickým 
olejem. Ten se dostal na výfuk a zahořel. Poţár se nerozšířil a ještě před příjezdem 
hasičů došlo k samouhašení. U kombajnu došlo k úniku hydraulického oleje, který 
hasiči zasypali sorbentem. Stroj zkontrolovali a zajistili proti případnému poţáru. 
(foto: stanice Nový Bydţov) 
 
Profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové otevírali krátce před 20. 
hodinou dveře bytu v ulici Za Kostelem v Hradci Králové – Pouchově, kde zůstal 
zapnutý sporák.  
 
Územní odbor Rychnov na Kněžnou 
Jednotka profesionálních hasičů z Rychnova nad Kněţnou vyjela včera odpoledne 
k nehodě, která se stala u Luţan na Rychnovsku. Pod autobusem Policie ČR se 
uvolnila krajnice a sjel do příkopu. Autobus zůstal částečně na silnici. Nehoda se 
obešla bez zranění. Hasiči pomocí navijáku vytáhli vozidlo zpět na vozovku.  
 
K dopravní nehodě osobního vozidla došlo včera odpoledne na silnici č. I/14 u 
Běstvin. Řidič osobního vozidla zde narazil do betonového sloupu nízkého napětí. Na 
místo události vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky. Po jejich příjezdu byl zraněný 
řidič v sanitě a v péči záchranářů. Ti jej po nezbytném ošetření převezli do 
nemocnice. Hasiči zajistili auto proti poţáru, zasypali unikající olej sorbentem a po 
zadokumentování události Policií ČR pomohli s naloţením auta na dotah. Na místo 



byli přivoláni pracovníci poruchové sluţby ČEZ, kteří zajistili poškozený sloup. Příčiny 
nehody šetří Policie ČR.  
 
Rychnovští hasiči vyjeli k odstranění provozních náplní z komunikace č. 3211 u 
Rychnova nad Kněţnou. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o několik kilometrů 
znečištěné vozovky, byli na místo přivoláni pracovníci Správy a údrţby silnic, kteří 
zajistili odstranění látky z vozovky.  
 
Územní odbor Náchod 
Jednotka dobrovolných hasičů z Náchoda odstraňovala nebezpečný hmyz, který se 
uhnízdil v mezistropu trafiky na nádraţí v Kladské ulici v Náchodě. 
 
Profesionální hasiči z Jaroměře byli během dopoledne přivoláni k odstranění nafty ze 
silnice u Smrţova. Jednalo se o stopový únik nafty (přepad z nádrţe) na krajnici 
vozovky v délce zhruba dvou kilometrů. Hasiči informovali pracovníky Správy a 
údrţby silnic, kteří v místě pracovali, o nutnosti označit zasaţený úsek silnice 
dopravním značením. Jednotka se následně vrátila zpět na základnu.  
 
Broumovští hasiči byli krátce před polednem na ţádost Policie ČR přivoláni k úklidu 
vozovky po dopravní nehodě v ulici Masarykova v Broumově. Hasiči nakonec 
nemuseli zasahovat a vrátili se zpět na základnu. 
 
Bez zranění se obešla dopravní nehoda, která se stala včera odpoledne mezi 
Hronovem a Ţabokrky. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Náchoda. Po příjezdu 
jednotky na místo bylo zjištěno, ţe řidič osobního vozidla sjel mimo silnici do příkopu. 
Hasiči provedli protipoţární opatření a zabezpečili auto proti úniku provozních 
kapalin.  
 
Územní odbor Trutnov 
Profesionální hasiči z Trutnova vyjeli na ţádost Městské policie Trutnov k otevření 
bytu, kde došlo k poškození vodovodního řadu a vytopení dalšího bytu v ulici Za 
Komínem v Trutnově. Stráţníci zajistili uzavření stoupaček a otevření bytu. Hasiči 
nemuseli zasahovat a vrátili se na základnu. 
 
Územní odbor Jičín 
Profesionální hasiči z Hořic byli ve 13:08 hodin přivoláni k dopravní nehodě, která se 
stala v ulici Maixnerova v Hořicích. Osmatřicetiletá řidička zde narazila do plotu. Ţena 
byla zraněna a převezena záchrannou sluţbou do nemocnice. Hasiči zabezpečili 
auto proti poţáru a úniku provozních náplní. Na vozovku unikly provozní náplně, 
které hasiči zasypali sorbentem. Následně pomohli s naloţením auta na odtah. 
Příčiny nehody šetří Policie ČR. 
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