
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
V pondělí 12. července 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 15 
ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u nichž bylo třeba zásahu hasičů, 
byly zraněny 3 osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  4 události 
 
Požár lesa v Ralsku 
V pondělí 12. července 2010 v 16:30 na žádost PČR vyjeli k požáru lesní hrabanky do 
Ralska – Hradčan profesionální hasiči HZS LK ze stanice Česká Lípa spolu s dobrovolníky 
z Mimoně a Zákup. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o 
požár lesní hrabanky na ploše 60 x 50 m. Na likvidaci požáru jednotky nasadily 3 vodní 
proudy. Na vodním toku hasiči zřídili čerpací stanoviště pro doplňování cisteren. Po ukončení 
zásahu velitel místo předal pracovníku lesní správy a jednotky se vrátily na své základny. 
 
V zásobníku hořel dřevní odpad 
V pondělí 12. července 2010 ve 20:30 hodin byl na tísňovou linku 112 ohlášen požár 
zásobníku dřeva v Provodíně – Srní u České Lípy. Operační středisko na místo vyslalo 
profesionální hasiče HZS LK ze stanice Česká Lípa a jejich dobrovolné kolegy z jednotek 
Zákupy, Česká Lípa – Stará Lípa, Doksy a Holany. Po příjezdu na místo zásahu hasiči 
nalezli hořící dřevní odpad ve filtrační a  rekuperační jednotce výrobního závodu pily a 
v navazujících technologických zařízeních. Na boj s ohněm hasiči nasadili 3 vodní proudy. 
Dále hasiči prováděli rozebírání konstrukcí zasažených zařízení, vyskladňování dřevní hmoty 
z navazujicího zásobníku od filtračního zařízení a dohašování skrytých ohnisek požáru. 
Předběžná škoda byla vyčíslena na 3 000 000,- Kč, uchránit se podařilo hodnoty ve výši 
500 000 000,- Kč. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření. 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  2 události 
 
 

Území okresu Liberec:  5 událostí 
 
Nehoda motocyklu pod Ještědem 
V pondělí 12. července 2010 v 13:08 hodin byla na tísňovou linku 112 ohlášena dopravní 
nehoda motocyklu u odbočky na Křižany na silnici z Ještědu do Světlé pod Ještědem. Na 
místo vyjeli profesionální hasiči HZS LK ze stanice Liberec. Po příjezdu na místo hasiči 
zjistili, že se jedná o dopravní nehodu motocyklu zn. BMW K 1200 R Sport, který i se svojí 
dvoučlennou posádkou skončil mimo komunikaci v lesním terénu pod úrovní vozovky. Na 
místě již zasahovala ZZS a Horská služba. Hasiči spolupracovali na ošetření obou 

požáry 5 

pomoc při dopravních nehodách 5 

technická a technologická pomoc 1 

záchrana osob a zvířat 1 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 2 

odstraňování následků živelních pohrom 0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 1 



zraněných členů posádky a jejich transportu na komunikaci. Motocykl zabezpečili proti vzniku 
požáru. 
 
Hořely dopravníkové pásy na uhlí 
Hustý černý dým nad libereckou částí Ostašov byl na tísňovou linku 112 ohlášen v pondělí 
12. července 2010 ve 21:06 hodin. Do udaného prostoru vyjeli profesionální hasiči HZS LK 
ze stanice Liberec spolu s dobrovolnými hasiči z libereckých jednotek Vratislavice nad Nisou, 
Růžodol I, Krásná Studánka, Horní Hanychov a Vesec doplněni jednotkou ze Stráže nad 
Nisou. Jednotka Liberec – Karlinky zůstala v záloze na vlastní stanici pro případ nutnosti 
výjezdu k další mimořádné události. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o požár 
v ostašovské slévárně. Při průzkumu objektu byl nalezen požár dopravníkových pásů na uhlí. 
Požár byl likvidován čtyřmi vodními proudy s přimíšením pěnidla. Na žádost velitele zásahu 
policie uzavřela okolní komunikace. Doprava vody byla zajištěna cisternami od hydrantu u 
nedalekého obchodního centra. Přesná příčina a škoda způsobená požárem jsou doposud 
v šetření. 
 
 

Území okresu Semily:  3 události, 1 planý poplach 

 
Automobil na určené místo nedojel 
Dopravní nehoda v Jilemnici – Hrabačově byla na tísňovou linku 112 ohlášena v pondělí 12. 
července 2010 ve tři čtvrtě na jednu odpolední. Na místo vyjeli profesionální hasiči HZS LK 
ze stanice Jilemnice. Jednalo se o osobní vozidlo zn. Audi A6 s přívěsem, na kterém bylo 
taženo další osobní vozidlo. Přívěs utržený od tažného vozidla zůstal ležet v jízdní dráze na 
boku a z přepravovaného vozidla kapal olej na vozovku. Jednotka provedla zasypání 
uniklého oleje sypkým sorbentem. Po vyšetření dopravní nehody Policií ČR hasiči postavili 
přívěs s vozidlem na kola pomocí navijáku z cisternové automobilové stříkačky. Přívěs byl 
odstaven na krajnici vozovky. Velitel zásahu místo předal PČR a hasiči se vrátili na 
základnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 


