
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
V úterý 27. a ve st ředu 28. října 2009 vyjížd ěly jednotky požární ochrany Libereckého 
kraje ke 22 ohlášeným událostem. P ři dopravních nehodách, u nichž bylo t řeba zásahu 
hasi čů, bylo zran ěno 6 osob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Území okresu Česká Lípa:   2 události 
 
 
 
Území okresu Jablonec nad Nisou:   2 události 
 
Požár zazděných trám ů do komína 
V úterý 27. října 2009 byl v 17:36 hodin na tísňovou linku 112 kouř unikající ze střechy 
rodinného domu v Husově ulici v Železném Brodě. Operační středisko na místo vyslalo 
profesionální hasiče HZS LK ze stanice Semily a jejich železnobrodské dobrovolné kolegy. 
Průzkumem bylo zjištěno, že se požár rozšířil po trámech do kuchyně a do stropu. Hasiči 
v dýchací technice prováděli rozebírání požárem zasažených stavebních konstrukcí a jejich 
hašení vodními proudy. Na odvětrání zakouřeného prostoru nasadili přetlakový ventilátor. 
Příčinou požáru byl trám zazděný do komína. Škodu vyšetřovatel odhadl na 200 tis. Kč. 
 
 
 
Území okresu Liberec:   10 událostí 
 
Vozidlo čelně narazilo do domu 
Na žádost PČR vyjeli v úterý 27. října 2009 v 08:25 hodin profesionální hasiči HZS LK ze 
stanice Liberec spolu s dobrovolníky z Chrastavy k dopravní nehodě v Andělohorské ulici 
v Chrastavě. Jednalo se o dopravní nehodu osobního automobilu Škoda Fabia, které čelně 
narazilo do rodinného domu. Zraněná osoba byla odvezena ZZS před příjezdem hasičů. Na 
místě již byla hlídka PČR. Bylo provedeno protipožární zabezpečení havarovaného 
automobilu a zasypání uniklých provozních kapalin 10 kg sypkého sorbentu. Vozidlo 
nebránilo provozu na komunikaci, proto hasiči předali místo zásahu Policii a vrátili se na své 
základny. 
 
Ve Frýdlantu ho řel automobil 
V úterý 27. října 2009 vyjeli profesionální hasiči HZS LK ze stanice Raspenava a dobrovolní 
hasiči z Frýdlantu k požáru osobního automobilu Škoda 120 do Novoměstské ulice ve 
Frýdlantu. Hasiči nasadili na hašení požáru vysokotlaký vodní proud a do příjezdu PČR řídili 
dopravu. Příčinou požáru byla technická závada a způsobená škoda byla vyčíslena na 1000 
Kč. 
 
 

požáry 6 
pomoc při dopravních nehodách 6 
technická a technologická pomoc 4 
záchrana osob a zvířat 2 
únik ropných produktů a nebezpečných látek 3 
odstraňování následků živelních pohrom 0 
ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj.  
planý poplach 1 



 
Území okresu Semily:   7 událostí, 1 planý poplach 
 
Po nehod ě vozidla skon čila ve strži 
V úterý 27. října 2009 ve 22:13 hodin vyjeli na žádost ZZS profesionální hasiči HZS LK ze 
stanice Semily k dopravní nehodě do Záhoří – Proseče na Semilsku. Na místě zjistili, že 
v ostré zatáčce ve strži se nacházejí osobní automobily Ford Escort a VW Golf, které byly 
spadlé na sebe. Čtyři zraněné osoby již byly v péči zdravotníků. Hasiči provedli u obou 
automobilů opatření proti vzniku požáru. Protože hrozil únik provozních kapalin do vodoteče, 
velitel zásahu požádal prostřednictvím operačního střediska o vyslání vyprošťovacího jeřábu 
ze stanice Semily. Ve 23:41 hodin byla obě vozidla vyproštěna. Místo zásahu bylo předáno 
hlídce PČR a hasiči se vrátili zpět na svou základnu. 
 
Vozidlo bylo z poloviny mimo most 
Ve středu 28. října 2009 v 18:58 hodin byla na tísňovou linku 112 ohlášena dopravní nehoda 
v obci Čistá u Horek na Jilemnicku. Na místo byli vysláni profesionální hasiči HZS LK ze 
stanice Jilemnice. Na místě hasiči nalezli osobní vozidlo VW Golf nacházející se z poloviny 
mimo mostní konstrukci nad potokem. Zraněná osoba již byla v péči zdravotníků ZZS. Dále 
průzkumem zjistili, že z vozidla vytékají provozní kapaliny do vodního toku. Hasiči vozidlo 
vytáhli zpět na komunikaci, provedli protipožární opatření a jímání unikajících kapalin. Po 
ukončení zásahu bylo místo zásahu předáno hlídce PČR a hasiči se vrátili na základnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kpt. Ing. Radek Vojík  

oddělení IZS a řízení JPO 
HZS Libereckého kraje 


