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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 3. října 2011 
 
Hradec Králové 
Jednotka profesionálních hasičů z Nového Bydţova vyjela k úniku pohonných hmot 
z poškozené dodávky v ulici Dukelská v Novém Bydţově. Během jízdy řidič 
zpozoroval únik nafty z nádrţe. Jakmile vozidlo odstavil a vypnul motor,  nafta uţ 
neunikala. Hasiči zasypali pohonné hmoty sorbetem a odstranili z vozovky. 
 
Profesionální hasiči z Hradce Králové stanice Praţská zasahovali u dvou dopravních 
nehod, které se staly v Hradecké a Kladské ulici v Hradci Králové. Při první nehodě 
dvou osobních vozidel byly lehce zraněny dvě ţeny, ve druhém případě byl po 
sráţce s osobním vozidlem zraněn motorkář. Záchranná sluţba převezla všechny 
zraněné k ošetření do nemocnice. Hasiči zabezpečili vozidla proti poţáru a úniku 
provozních kapalin. Příčiny obou nehod šetří Policie ČR. 
 
Dobrovolní hasiči ze Svinar likvidovali nebezpečný hmyz v Drtinově ulici v Hradci 
Králové – Plotištích nad Labem. 
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 
Profesionální hasiči z Rychnova nad Kněţnou byli včera krátce před půl šestou ráno 
přivoláni k údajnému poţáru bytu v šestém patře obytného domu v Jiráskově ulici 
v Rychnově nad Kněţnou. Hasiči projeli celé sídliště a ţádné známky poţáru nenašli. 
Nakonec se ukázalo, ţe ohlašovatel zřejmě viděl vycházející kouř z komínu za 
obytným domem a domníval se, ţe hoří ve vyšším patře domu. Jednotka se vrátila 
zpět na základnu. 
 
K dopravní nehodě osobního vozidla došlo včera dopoledne v ulici Z. Nejedlého 
v Dobrušce. Na místo vyjeli místní profesionální hasiči s jedním zásahovým 
vozidlem. Po příjezdu na místo zjistili, ţe došlo k nárazu osobního vozidla Citroën C3 
do sloupu veřejného osvětlení. Řidička vyvázla bez zranění. Hasiči zajistili vozidlo 
proti poţáru a odpojili autobaterii. Následně pomohli s naloţením auta na odtah a 
zasypali uniklé provozní náplně sorbentem. Příčiny nehody šetří Policie ČR. (foto: 
stanice Dobruška)   
 
Územní odbor Náchod 
Profesionální hasiči z Jaroměře byli přivoláni k otevření dveří bytu v Druţstevní ulici 
v České Skalici. Uvnitř naříkala starší ţena. Dveře bytu nakonec otevřel rodinný 
příslušník. V chodbě bytu leţela zraněná pětaosmdesátiletá uţivatelka. Hasiči  
poskytli ţeně nezbytnou péči a po příjezdu záchranářů pomohli s jejím transportem a 
naloţením do sanity. 
 
Náchodští hasiči na ţádost Policie ČR otevírali dveře bytu v Praţské ulici v Náchodě. 
Uvnitř byl nalezen uţivatel bytu bez známek ţivota. 
 
 



Územní odbor Trutnov 
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Trutnov nezasahovaly u 
ţádné události.  
 
Územní odbor Jičín 
K dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla došlo včera ráno na silnici č. I/16 
u Popovic. Na místo události vyjeli krátce před sedmou hodinou ráno profesionální 
hasiči z Jičína. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, ţe došlo ke sráţce osobního 
vozidla Škoda Felície a nákladního automobilu Man s návěsem. Dvaadvacetiletá 
řidička osobního auta i sedmatřicetiletý řidič kamionu vyvázli bez zranění. Hasiči 
zajistili vozidla i místo nehody a vrátili se na základnu. Příčiny nehody šetří Policie 
ČR. 
 
Tři jednotky hasičů likvidovaly včera dopoledne poţár kompostu u rekreační chalupy 
v Ústí u Staré Paky. Událost byla na operační středisko hasičů ohlášena v deset 
hodin dopoledne. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Nové Paky, dobrovolní hasiči 
ze Staré a Nové Paky. K poţáru došlo v křovinách ve svahu nedaleko chaty. 
Majitelka s rodinou odjela z chalupy v neděli odpoledne. Hasiči dostali poţár pod 
kontrolu během patnácti minut. Následně celý kompost rozhrabali a dohasili ohniska 
poţáru. Hmotná škoda nevznikla. Příčiny vzniku poţáru jsou v šetření, nelze vyloučit 
nedbalostní jednání. Při poţáru nebyl nikdo zraněn. (foto: stanice Nová Paka) 
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