
 

                                                                                                   
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
Ve středu 19. května 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje ke 13 
ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u kterých na území Libereckého 
kraje bylo třeba zásahu hasičů, byly zraněny 3 osoby.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Území okresu Česká Lípa:  4 události 
 
Zlomený strom visel na silnicí 
Dobrovolní hasiči z Dubé odstraňovali ve středu 19. května 2010 ráno zlomený strom, který 
blokoval silnici č. III/2603 na území obce Heřmánky. Strom visel ve výšce 1,5 metru nad 
silnicí. Hasiči odřízli kmen stromu motorovou řetězovou pilou a odstranili ho ze silnice. 
 
Hasiči v České Lípě sundávali další prsten z oteklého prstu 
V tomto roce již druhý prsten z chirurgické oceli odstraňovali ve středu 19. května 2010 
v odpoledních hodinách profesionální hasiči přímo na stanici v České Lípě. Krátce před 16. 
hodinou přišel na požární stanici muž s oteklým prstem, kterého z chirurgické ambulance 
poslal lékař za hasiči. Hasiči prsten odstranili pomocí pilky na kov a jehlových pilníků. Poté 
muži prsteník pravé ruky ošetřili. 
S podobným problémem přišel na požární stanici jiný mladý muž 5. dubna. 
 
Nehoda Renaultu 19 v Zahrádkách 
K dopravní nehodě osobního vozu na silnici č. I/9 na území obce Zahrádky ve směru na 
Jestřebí byli ve středu 19. května 2010 odpoledne vysláni profesionální hasiči ze stanice 
Česká Lípa.  
Hasiči našli asi pět metrů pod úrovní silnice havarovaný osobní vůz zn. Renault 19, který 
ležel na boku. Zraněné řidičce poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické 
záchranné služby ji předali do péče lékaře. Vytékající motorový olej zachytávali do sběrné 
nádoby, skvrny zasypali sorbentem. Vzhledem k poloze vozidla nebylo možné odpojit 
akumulátor, aby vůz mohl být zabezpečen proti vzniku požáru, proto odpojili zapalování. 
Hasiči řídili v místě nehody dopravu a po ukončení zásahu předali místo k šetření Policii ČR. 
 
Dvoumilionový požár stodoly  
Požár stodoly v části Loubí obce Holany byl ohlášen na operační středisko HZS Libereckého 
kraje ve středu 19. května 2010 v 18:43 hodin. Požár zpozoroval majitel domu, když pracoval 
na zahradě. K pomoci byli vysláni profesionální hasiči z České Lípy spolu s dobrovolnými 
jednotkami z Holan, Dubé a České Lípy s pěti cisternovými vozy a automobilovým žebříkem.  
Po příjezdu hasiči zjistili, že již oheň zachvátil velkou část střechy zděné stodoly, která 
sousedila s obytnou částí domu. Na oheň nasadili tři vodní proudy a dvěma proudy 
ochlazovali obytnou část. Místní dobrovolná jednotka zřídila čerpací stanoviště pro dodávku 
vody v místní studánce. Uvnitř dvoupodlažního objektu se nacházelo větší množství 
hořlavých kapalin a tlakových nádob. Hasičům se podařilo ze stodoly vyvézt dvě čtyřkolky a 
jeden kanystr s benzinem. V půl osmé se povedlo dostat požár pod kontrolu a zamezit šíření 
ohně na obytnou část. Poté přijela na místo další posilová jednotka z Tuhaně. 

požáry       1 

pomoc při dopravních nehodách       2 

technická a technologická pomoc       3        

záchrana osob a zvířat 0 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 7 

odstraňování následků živelních pohrom       0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 0 



U stodoly se propadl strop, pod kterým zůstala ležet svářecí souprava s tlakovými lahvemi. 
Hasiči tlakovou lahev ochlazovali vodou. Ven vynesli celkem 18 dvacetilitrových kanystrů 
s hořlavými kapalinami, 2 desetikilové a dvoukilovou lahev s propan-butanem, desetikilovou 
lahev s oxidem uhličitým, dvacetikilovou tlakovou lahev s kyslíkem a další s acetylenem od 
svářecí soupravy.  
Po 22. hodině na místě byla ponechána dobrovolná jednotka z Holan, která rozebírala 
střešní konstrukce, dohašovala skrytá ohniska požáru, vynášela ze stodoly další materiál a 
uskladněné věci. Dnes v půl osmé byl požár zcela dohašen a místo předáno majiteli.  
Příčina vzniku požáru je v šetření. Dnes budou vyšetřovatelé HZS Libereckého kraje spolu s  
odborníkem z Odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR ověřovat možnou závadu 
na elektroinstalaci. Při požáru byla poškozena střecha stodoly, uskladněné věci i část střechy 
a podkroví obytné části. Výše škody způsobené požárem se pohybuje okolo 2 milionů korun. 
Uchránit se podařilo majetek ve stejné hodnotě. 

 
Území okresu Jablonec nad Nisou: 1 událost 
 
Území okresu Liberec: 8 událostí 
 
Území okresu Semily: 0 událostí 
 

por. Mgr. Iva Michalíčková 
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje                                           


