
 

                                                                                                   
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
V pondělí 24. května 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje ke 30 
ohlášeným událostem. Počet událostí navýšila bouřka s krupobitím, která se přehnala 
Libereckým krajem po 17. hodině. Při dopravních nehodách, u kterých na území 
Libereckého kraje bylo třeba zásahu hasičů, byly zraněny 3 osoby.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stromy padaly hlavně v okolí Cvikova a Nového Boru 
Bouřka s krupobitím, která se přehnala Libereckým krajem v pondělí 24. května 2010 po 17. 
hodině, přidělala hasičům práci. Hasiči vyjíţděli téměř ke 20 událostem spojeným s řáděním 
ţivlu. Nejvíce bylo postiţeno území okresu Česká Lípa.  
V lese v části Naděje obce Cvikov popadalo asi 60 stromů a v lesnickém nákladním voze 
zůstal uvězněný řidič, který v lese pracoval. Řidič nebyl zraněn a zásahu hasičů na místě 
nebyl nakonec třeba.  
Šest stromů blokovalo silnici mezi obcemi Drnovec a Mařeničky. Na místě zasahovali 
dobrovolní hasiči ze Cvikova.  
V části Česká Ves na území Jablonného v Podještědí spadnul strom na komunikaci a 
částečně na zahradu u rodinného domu. Strom přetrhal vedení elektrické energie a spadl 
také na zaparkovaný osobní vůz. Dobrovolní hasiči z Jablonného v Podještědí strom 
rozřezali a vůz vyprostili. 
Dobrovolní hasiči z Nového Boru spolu s kolegy ze Cvikova odstraňovali ve Cvikově a v okolí 
desítky polámaných stromů z komunikací ve směru na Horní Světlou, Novou Huť, v částech 
Naděje a Trávník.  
Dobrovolní hasiči z Brniště a Jablonného v Podještědí odstraňovali stromy z komunikace u 
Velké Valtinova ve směru na Brniště.  
Spadlý strom, který zůstal viset na drátech vedení elektrické energie a blokoval provoz na 
silnici v části Ţibřidice obce Křiţany, odstranili po 18. hodině dobrovolní hasiči z Křiţan.  
Jednotka HZS podniku SŢDC, s.o. Liberec odstraňovala strom ze ţelezniční trati v části 
Vlastiboř Jablonce nad Nisou. 
Dobrovolní hasiči z Hrádku nad Nisou pomáhali čerpat vodu ze zaplavených suterénů 
základní školy v ulici Komenského v Hrádku nad Nisou, rodinného domu v Chotyni a ze 
zaplavených sklepů domů v ulicích Tovární, Lipová a z podchodu ţelezniční stanice v ulici 
Liberecká v Hrádku nad Nisou. 

 
Území okresu Česká Lípa:  8 událostí 
 
Území okresu Jablonec nad Nisou: 3 události 
 
Území okresu Liberec: 17 událostí 
 
Čelní náraz Peugeotu 306 do stromu 
Osobní vůz zn. Peugeot 306 narazil čelně do stromu u komunikace č. I/13 u Pertoltic 
v pondělí 24. května 2010 po půl třetí odpoledne. Při nehodě byl zraněn jednadvacetiletý 

poţáry       6 

pomoc při dopravních nehodách       2 

technická a technologická pomoc     19        

záchrana osob a zvířat 1 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 2 

odstraňování následků ţivelních pohrom       0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 0 



řidič i jeho spolujezdkyně. Oba odvezli záchranáři zdravotnické sluţby k ošetření do 
nemocnice. Profesionální hasiči ze stanice Raspenava zajistili vůz proti vzniku poţáru, 
zasypali uniklé provozní náplně sorbentem. Po vyšetření nehody Policií ČR pomohli 
odtáhnout havarovaný vůz mimo vozovku a úklid silnice předali správci komunikace.  

 
Území okresu Semily: 2 události 
 
Další zraněný motorkář 
V pondělí 24. května 2010 krátce před polednem se na silnici č. I/14 za Jabloncem na 
Jizerou ve směru na Harrachov střetl osobní vůz zn. VW Passat s motocyklem zn. Yamaha. 
Zranění utrpěl řidič motocyklu, kterého v době příjezdu hasičů ošetřovali záchranáři 
zdravotnické sluţby. Profesionální hasiči z Jilemnice spolu s dobrovolnými kolegy 
z Rokytnice nad Jizerou zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem a řídili dopravu v místě 
nehody do příjezdu dopravní policie.  

 
Oheň spolkl v Harrachově penzion za 4 miliony 
Hořící střecha roubeného penzionu v Harrachově byla ohlášena na operační středisko HZS 
Libereckého kraje v pondělí 24. května 2010 krátce po 14. hodině. Operační důstojník 
k pomoci vyslal profesionály z Velkých Hamrů a dobrovolné jednotky z Harrachova a 
z Rokytnice nad Jizerou s pěti cisternovými vozy a automobilovým ţebříkem.  
Hasiči na místě zjistili, ţe hoří podkroví roubeného rekreačního objektu s plechovou 
střechou. Uvnitř objektu se v době vzniku poţáru nacházeli dva řemeslníci a starší ţena. 
Muţi, kteří pracovali v podkroví chalupy, se poţár v prvotní fázi snaţili uhasit vlastními silami. 
Poté zavolali hasiče a sami se dostali i s paní v pořádku z hořícího penzionu ven.  
Hasiči v dýchací technice odpojili přívod elektrické energie, začali objekt odvětrávat 
přetlakovým ventilátorem, na poţár nasadili tři vodní proudy a z hořící chalupy vynesli dvě 
malé tlakové lahve s propan-butanem. Poţár se postupně rozšířil tepelnou izolací pod 
plechovou střešní krytinou na celé podkroví a zachvátil plochu asi 260 metrů čtverečných.  
Krátce před 16. hodinou byly povolány k pomoci další posilové jednotky z Kořenova a Desné 
a protiplynový kontejner ze stanice Semily k výměně lahví dýchací techniky zasahujících 
hasičů. Později velení u zásahu převzal řídící důstojník HZS Libereckého kraje okresu 
Semily, který si vyţádal další cisternu profesionálních hasičů z Jilemnice a týlový kontejner 
z Liberce pro zasahující hasiče. K hašení byly nasazeny další čtyři vodní proudy. 
Ještě před 17. hodinou se hasičům podařilo udělat do plechové střechy na dvou místech 
otvory. Krátce poté se začal propadat strop a hasičům bylo nařízeno kvůli bezpečnosti 
opustit vnitřní prostory. Po odkrytí střechy hasiči vypnuli přetlakovou ventilaci. Poţár se 
podařilo dostat pod kontrolu krátce po půl sedmé večer.  
Po 19. hodině obnovili hašení dvěma proudy uvnitř objektu a pomocí termokamery našli další 
skryté ohnisko poţáru pod střechou. Poţár se podařilo zcela uhasit aţ před půl devátou 
večer, kdy bylo místo poţáru předáno k dohledu místní dobrovolné jednotce. 
Kvůli podmáčenému terénu zapadly dva cisternové vozy profesionálních hasičů z Jilemnice 
a z Velkých Hamrů, kterým v půl desáté přispěchal na pomoc automobilový jeřáb ze stanice 
Semily.  
Dnes krátce po 6. hodině vyjeli dobrovolní hasiči z Harrachova dohasit další nalezené 
ohnisko poţáru. 
Příčina vzniku poţáru je v šetření. Dnes na místo pojede vyšetřovatel HZS Libereckého kraje 
spolu s  odborníkem z Odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR, aby 
prozkoumali případnou závadu na elektroinstalaci. Další moţnou variantou vzniku poţáru je 
nedbalost řemeslníků při sváření plamenem lepenky v podkroví penzionu. Poţár poškodil 
majetek v hodnotě okolo 4 milionů, uchránit se podařilo hodnoty ve výši 2 milionů korun. 
Přesnou výši škody upřesní majitel objektu. 
 

por. Mgr. Iva Michalíčková 
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje                                           


