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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 5. září 2012
 
Hradec Králové
Jednotka profesionálních hasičů z Hradce Králové byla včera po deváté hodině 
večer přivolána k otevření dveří bytu v ulici E. Beneše v Hradci Králové. Uživatel 
si uvnitř bytu zabouchnul léky. Hasiči upozornili uživatele, že nouzovým otevřením 
dojde k značnému poničení dveří. Muž se proto rozhodl vyčkat na příjezd zámečníka. 
Hasiči nezasahovali a vrátili se zpět na základnu.
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Profesionální hasiči z Dobrušky vyjeli včera časně ráno k dopravní nehodě, která 
se stala na silnici u obce Vranov. Řidič osobního auta vyjel ze silnice a skončil 
v příkopu. Auto se navíc převrátilo na střechu. Při příjezdu hasičů na místo byla 
posádka mimo vozidlo a bez zranění. Hasiči provedli protipožární opatření u 
havarovaného auta. Příčiny nehody šetří Policie ČR.
 
Jednotka z Dobrušky vyjela v 15:43 hodin k otevření bytu v ulici Orlická v Dobrušce, 
jehož uživatel spáchal sebevraždu. Hasiči spolupracovali s Policií ČR při zajištění 
místa nešťastné události.
 
Územní odbor Náchod
Náchodští profesionální hasiči vyjeli včera odpoledne k nehodě, která se stala v 
Pražské ulici v Náchodě. Řidič nákladního vozidla Scania na přechodu pro chodce 
srazil čtyřiaosmdesátiletou ženu. Žena utrpěla vážná zranění. Hasiči asistovali 
záchranářům při ošetření těžce zraněné seniorky. Po zajištění základních životních 
funkcích byla převezena do nemocnice. Příčiny nehody šetří Policie ČR.
 
Územní odbor Trutnov
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Trutnov nezasahovaly u 
žádné události.
 
Územní odbor Jičín
K dopravní nehodě dvou osobních vozidel došlo včera před sedmou hodinou ráno na 
silnici mezi Podhorním Újezdem a Vojicemi. Při srážce osobních vozidel Škoda Fabia 
a Škoda Felície byla jedna osoba zraněna. Na místo události vyjeli profesionální 
hasiči z Hořic. Ti po příjezdu na místo zabezpečili vozidla proti požáru a odpojili 
autobaterie. Následně odstranili auta ze silnice a očistili vozovku. Příčiny nehody 
šetří Policie ČR. (foto: stanice Hořice)
 
Hořičští hasiči vyjeli vpodvečer k odstranění sršního hnízda v konstrukci podhledu 
domu v obci Bašnice. Hasiči zlikvidovali roj během krátké chvíle. (Foto: stanice 
Hořice)
 
Nebezpečný hmyz likvidovali včera vpodvečer také dobrovolní hasiči z Miletína v ulici 
10. května v Miletíně. 
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