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Zásahy hasičů Královéhradeckého kraje ze dne 22. října 2012
 
 
Hradec Králové
Profesionální hasiči z centrální stanice Hradec Králové vyjeli včera po jedné hodině 
odpoledne k ohlášenému požáru v prostoru Vědecké knihovny ve Wonkově ulici 
v Hradci Králové. V místě ohlášení probíhaly řemeslnické práce a došlo k sepnutí 
čidla elektrické požární signalizace. Jednalo se o planý poplach a jednotka se vrátila 
zpět na základnu.
 
K dopravní nehodě nákladního vozidla a traktoru došlo jedenáct minut po 13. 
hodině na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jaroměří. U Trotiny došlo k nárazu 
nákladního auta do před ním jedoucího traktoru. Na místo vyjeli profesionální hasiči 
z Hradce Králové – stanice Pražská a Jaroměře. Při příjezdu první jednotky na 
místo byl lehce zraněný řidič náklaďáku mimo kabinu. Muž byl ošetřen záchrannou 
službou a převezen do nemocnice. Hasiči zajistili nákladní auto proti požáru a 
úniku provozních náplní. V místě nehody došlo k dalšímu střetu, kdy řidič osobního 
auta nestihl dobrzdit. Z místa události však odjel, ale při nárazu došlo k uvolnění 
registrační značky, která zůstala na místě. Obě nehody šetří Policie ČR.
 
Hradečtí hasiči z centrální stanice byli dvakrát během odpoledne přivoláni k otevření 
bytů. V prvním případě vyjížděli před 14. hodinou do ulice Gagarinova v Hradci 
Králové, kde uvnitř bytu volala o pomoc starší žena, která upadla a nemohla bez 
pomoci vstát. Hasiči po otevření dveří pomohli ženě vstát. Seniorka neutrpěla při 
pádu žádné zranění a zůstala ve svém bytě.
Ve druhém případě hasiči otevírali dveře bytu v ulici E. Beneše v Hradci Králové, 
kde bylo podezření na úmrtí uživatelky bytu. Hasiči provedli nouzové otevření dveří 
a uvnitř bytu našli zraněnou ženu. Ta ležela již delší dobu na zemi. Hasiči pomohli 
záchranné službě se zajištěním a snesením pacientky do sanity.
 
K požáru lampy veřejného osvětlení došlo včera před desátou hodinou večer 
ve Střelecké ulici v Hradci Králové. Na místo události vyjeli profesionální hasiči 
z centrální stanice Hradec Králové s cisternou a automobilovým žebříkem. Hořet 
začalo zhruba v desetimetrové výšce. Hasiči ze žebříku a pomocí sněhového 
hasicího přístroje požár zlikvidovali. Na místo byli přivoláni pracovníci Technických 
služeb, kteří odpojili poškozenou lampu od přívodu el. energie a zajistili její opravu. 
Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 10 tisíc korun.
 
Územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Jednotky HZS Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou 
nezasahovaly u žádné události.
 
Územní odbor Náchod
Náchodští profesionální hasiči vyjeli v 05:50 hodin k dopravní nehodě, která stala na 
silnici mezi Velkými Petrovicemi a Petrovičkami. Při srážce osobního a nákladního 



vozidla byla jedna osoba zraněna. Hasiči zajistili vozidla proti požáru odpojením 
autobaterií a zasypali uniklé provozní látky sorbentem. Příčiny nehody šetří Policie 
ČR.
 
K další dopravní nehodě došlo po sedmé hodině ráno na silnici u Velké Jesenice, 
kde se čelně srazila dvě osobní vozidla Škoda Octavia a Peugeot 405. Jedno 
z nich skončilo v příkopu a jeho řidička uvnitř vozidla byla v šoku. Na místo vyjeli 
profesionální hasiči z Jaroměře. Do příjezdu záchranných složek poskytli ženě 
předlékařskou pomoc kolemjedoucí řidiči. Hasiči dorazili na místo současně 
se záchrannou službou a bez použití vyprošťovacího nářadí vyprostili ženu 
z automobilu. Po zajištění byla řidička naložena do sanity a převezena k dalšímu 
vyšetření do nemocnice. Hasiči provedli protipožární opatření u havarovaných 
vozidel. Příčiny nehody a míru zavinění šetří Policie ČR.
 
Profesionální hasiči z Broumova s technickým automobilem a cisternou a 
profesionálové z Náchoda s automobilovým jeřábem zasahovali včera po poledni 
u dopravní nehody osobního vozidla v Dolních Teplicích. Osobní vůz skončil po 
nehodě v příkopě. Při nehodě byli zraněni dva lidé. Hasiči zajistili auto proti požáru a 
odpojili autobaterii. Pomocí ramene jeřábu vyprostili vozidlo z příkopu a pomohli jej 
naložit na odtah. Příčiny nehody šetří Policie ČR.
 
Profesionální hasiči z Jaroměře byli ve 13:43 hodin přivoláni k otevření bytu v šestém 
patře obytného domu v ulici Komenského v České Skalici. Hasiči za asistence Policie 
ČR otevřeli dveře a uvnitř nalezli pětatřicetiletou ženu, která požila omamné látky. Na 
místo byla povolána také záchranná služba, která ženu převezla do nemocnice.
 
Územní odbor Trutnov
K dopravní nehodě osobního vozidla došlo včera odpoledne v Kocbeřích. Řidič 
osobního vozidla z dosud nejasných příčin vyjel ze silnice a narazil do stromu. 
Na místo události vyjeli po 13. hodině profesionální hasiči ze Dvora Králové nad 
Labem. Muž za volantem utrpěl zranění nohy a byl záchrannou službou převezen 
do nemocnice. Hasiči zabezpečili vozidlo proti požáru a odpojili autobaterii. Dále 
pomohli s vyproštěním a naložením havarovaného auta na odtah. Příčiny nehody 
šetří Policie ČR.
 
Dvě osobní vozidla se srazila včera večer na silnici č. II/297 u Svobody nad Úpou. 
Na místo události vyjeli devět minut po 21. hodině profesionální hasiči z Trutnova. 
Při příjezdu hasičů na místo byli dva zranění lidé v péči záchranné služby. Ta je po 
prvotním ošetření převezla do nemocnice. Hasiči provedli protipožární opatření a 
očistili vozovku. Příčiny nehody a míru zavinění šetří Policie ČR.
 
Územní odbor Jičín
Bez zranění se obešla dopravní nehoda dvou osobních vozidel, ke které došlo 
včera o půl jedné odpoledne na silnici č. I/35 u Holovous. Profesionální hasiči 
z Hořic uzavřeli u havarovaného vozidla přívod plynu do nádrže na LPG a odpojili 
autobaterii. Příčiny nehody šetří Policie ČR.
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tisková mluvčí
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