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Tragédie otřásla Roudnicí. Muž
zemřel, jeho žena bojuje o život
MARTIN BRABEC

Roudnice/ K těžké dopravní
nehodě došlo ve středu na silnici u Roudnice na Hradecku.
Střetl se zde nákladní vůz s
osobním autem.
V troskách zcela zničeného
vozu vyhasl život zdejšího
třiaosmdesátiletého muže.
Jeho manželka utrpěla
velmi vážná zranění, se kterými byla v kritickém stavu
vrtulníkem transportována
do nemocnice.
Podle informací Hradeckého deníku je žena napojena na
plicní ventilaci.
Tragédii umocňuje fakt, že
manželský pár je přímo z
Roudnice. „Ano, jsou to místní obyvatelé,“ potvrdil operační důstojník Policie České
republiky.
Podle informací od policie
osobní auto značky Hyundai
Getz pravděpodobně nedalo
přednost nákladnímu autu,
které jelo po hlavní silnici.
„Doslova mu vjelo pod kola,“
dodává operační důstojník.
Řidič kamionu tak neměl
žádnou šanci zareagovat.
Vzdálenost mezi oběma vozi-

SYMBOL TRAGÉDIE. Bez jakékoliv vazby na smrtelnou nehodu, prakticky ve stejnou dobu začal v Roudnici –
jen několik stovek metrů od místa havárie – hořet osobní vůz. Nikdo nebyl zraněn. Foto: Jan Dušek
dly byla v tu chvíli jen asi 12
metrů. Řidiči nákladního auta se nic nestalo. Škoda na jeho kamionu není vysoká,
osobní vůz je naopak zcela
zničený.
Shodou okolností pár stovek
metrů od místa této tragické

nehody začal v tu samou dobu
hořet
osobní
automobil.
Hasiči přejeli na místo a požár během pár minut zlikvidovali. S tragickou havárií
však nemá nic společného.
Oheň likvidovali profesionální hasiči z Hradce Králové

a dobrovolní z Nechanic.
Fotogalerii z místa tragédie najdete na internetové adrese Hradeckého deníku.
Na webu jsou i snímky z
požáru osobního automobilu v Roudnici.
hradecky.denik.cz/roudnice

Víkend? Hradci hrozí dopravní kolaps
MARTIN ČERNÝ

Hradec Králové/ Policisté mají
obavy, aby o víkendu v krajském městě nezkolabovala
doprava. Důvodem je úplné
uzavření nadjezdu nad Pospíšilovou třídou. Tímto místem
se přitom o víkendech denně
valí v obou směrech průměrně 27 tisíc aut. Ta budou
muset pojmout vozovky v
okolí. Situaci navíc komplikuje Tuning fest, kdy se na letiště sjedou tisíce majitelů a
fanoušků upravených vozů.
Nadjezd bude pro veškerou
dopravu uzavřen nepřetržitě
od páteční 22. hodiny do nedělního večera. Vyžádají si to

práce na předepnutí ocelové
konstrukce budovaných protihlukových stěn.
„Hlavním důvodem je, že se
potřebujeme pohybovat po celém nadjezdu, technika, měřicí přístroje i lidé,“ uvedl Petr Škráček z firmy M–Silnice,
která stěny staví. Výstavba
protihlukových stěn potrvá
do konce listopadu a s uzavřením
nadjezdu
budou
muset řidiči počítat ještě ve
třech víkendových dnech i v
dalším období. Uzavření nadjezdu o nadcházejícím víkendu využijí i silničáři. Umyjí
prosklené stěny mezi nadjezdem a Orlickou Kotlinou.
Policie chystá kvůli uzavře-

ní této dopravní tepny několik opatření a personálně posílí nejen dohled na silnicích,
ale i výjezdovou skupinu dopravních nehod.
Řidiči se budou muset smířit s objížďkami. Osobní auta
jedoucí od Tesly pustí dopravní značení na nadjezd až
ke sjezdu dolů k poště na Pospíšilově třídě, odkud je kolem Budvarky nasměruje do
Pouchovské ulice a zpět na
okruh. Vozidla jedoucí od OBI
budou muset odbočit na křižovatce pod nadjezdem vpravo a přes Pospíšilovu třídu a
Nezvalovu ulici se na okruh
vrátí u bývalé malšovické
sauny.

„Velkým problémem bude
nákladní doprava. Kamiony
musí jet po okruhu kolem
nemocnice a přes Balkán dále
na Vančurovo náměstí,“ sdělil nám Lubomír Šitina z hradecké dopravní policie. Dodal, že kvůli bezpečnosti půjdou semafory na okruhu nepřetržitě po celý víkend.
Uzavření nadjezdu poznamená i trasy linek městské
hromadné dopravy číslo 5, 11
a 17. Od páteční 22. hodiny do
nedělní půlnoci pojedou mezi
Adalbertinem a Teslou po objížďce kolem magistrátu a
staré nemocnice. Vynechány
proto budou zastávky Aldis a
Delvita.
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Lízátka na prvoligový fotbal už asi neposvítí
Hradec Králové/ Co bude se stožáry osvětlujícími plochu malšovického stadionu? Firma
ECE, jejíž nabídku na stavbu
fotbalové arény město vyhodnotilo jako nejvhodnější, už s lízátky na stávajícím místě nepočítá. Podle primátora Otakara
Divíška firma navrhuje jejich
přemístění na nedaleké hřiště
Slavie, kde se uvažuje o umístění tréninkového hřiště. „Lízátka jsou symbolem,“ uvedl
primátor. „Hrací plochy na
moderních stadionech se dnes
nasvěcují ze střech,“ dodal.
Hradeckou radnici čeká v
nejbližších týdnech spousta
práce při přípravě smlouvy se
společností ECE. „Nabídka firmy ECE je na straně, co má udělat město, volná. Musíme sami říct, jaký stadion chceme a kam
půjdou peníze, které za pozemky dostaneme. Zda do akciové
společnosti, kterou založíme, nebo přímo městu. Obojí má řadu
výhod i nevýhod,“ prohlásil náměstek primátora Josef Malíř.
Výstavba arény ve variantě odpovídající prvoligovým parametrům má přijít zhruba na 450 milionů korun, přičemž
velkou část nákladů zaplatí ECE. Kolik bude muset
dát město? „To vyplyne ze smlouvy, kterou budeme
teprve připravovat. V případě ECE je odhad 150 až 160
milionů korun,“ uvedl primátor Otakar Divíšek. (čer)
Audiorozhovor s manažerem firmy ECE Petrem Vávrou a více informací
o stadionu najdete na internetové adrese: hradecky.denik.cz/ stadion

Závodní auta na fotbalovém stadionu
Hradec Králové/ Malšovický Všesportovní stadion přivítá v sobotu od devíti hodin rally jezdce a jejich nadupané stroje. Více
než tři desítky závodníků, včetně české jezdecké špičky zastoupené Václavem Fejfarem či Karlem Pohnerem, se utkají v pěti
kolech. Diváci se mohou také těšit na motokros, autokros a další adrenalinové sporty. Na místě bude k vidění i expozice historických závodních vozů. Své jezdecké umění si budou moci návštěvníci vyzkoušet na připravených playstationech a nejlepší
z nich usedne do horkého křesla spolujezdce.
(sir)

PARDUBICKO

Strážníci zachránili fenu a devět štěňat
Nemošice/ Strážníci městské
policie se po oznámení vydali
na Nemošickou stráň, kde mělo ve zchátralé stavbě žít několik zubožených psů. Na místě
skutečně zjistili, že v chatrči
přebývá zbídačená fena německého ovčáka a jejích devět
štěňátek. „Zvířata jsme převezli do veterinárního útulku
ve Štrossově ulici, kde se jim
dostalo odborné péče,“ řekl
Deníku Pavel Čejka z městské
policie.
(saf)

6 dní v týdnu

jsme
s vámi
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Přinášíme
vše podstatné
z vašeho
města,
z naší země
i z celého
světa

