
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
Ve čtvrtek 15. července 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje 
k 16 ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u nichž bylo třeba zásahu 
hasičů, byly zraněny 4 osoby a jedna osoba zemřela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  5 událostí 
 
Dopravní nehoda v Jestřebí u České Lípy 
K dopravní nehodě osobního automobilu v Jestřebí vyjeli ve čtvrtek 15. července 2010 ve 
20:29 hodin profesionální hasiči HZS LK ze stanice Česká Lípa. Ti na místě nalezli osobní 
automobil mimo komunikaci. Dvoučlenná posádka automobilu byla v péči ZZS ještě před 
příjezdem hasičů. Hasiči provedli protipožární opatření. Po té předali místo zásahu PČR a 
vrátili se na základnu. 
 
V České Lípě na Špičáku hořela tráva 
Požár shrabané trávy na sídlišti Špičák v České Lípě byl ohlášen na tísňovou linku 112 ve 
čtvrtek 15. července 2010 minutu před dvaadvacátou hodinou. Na sídlišti v ulici 28. října 
hasiči objevili hořící kupku shrabané trávy, kterou uhasili vysokotlakým vodním proudem. 
 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  4 události, 1 planý poplach 
 
Posypová sůl se ocitla na vozovce o několik měsíců dříve 
Hořící kamion převrácený na bok na silnici I. třídy nad Desnou v Jizerských Horách byl na 
tísňovou linku 112 ohlášen ve čtvrtek 15. července 2010 ve 12:22 hodin. Operační důstojník 
na místo vyslal profesionální hasiče HZS LK ze stanic Velké Hamry a Jablonec nad Nisou a 
dobrovolníky z Kořenova – Příchovic. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že při sjíždění 
z Kořenova směrem do Desné nad železniční stanicí Kořenov zastávka došlo k převržení 
kamionu zn. Man s bílou sypkou látkou. Známky požáru kamionu nebyly objeveny. Dále 
došlo k méně závažnému střetu kamionu s protijedoucím dodávkovým vozem zn. Ford 
Tranzit. Zranění řidiči obou vozidel již byli v péči ZZS. Náklad kamionu byl dalším řidičem 
z firemního konvoje označen jako posypová sůl. Na místo byli prostřednictvím operačního 
střediska povoláni pracovníci životního prostředí, správce povodí a drážní profesionální 
hasiči, protože k havárii došlo v blízkosti drážního tělesa. Přibližně 498 věrtelů (cca 25 tun) 
soli skončilo na komunikaci a z větší části v lese. Hasiči provedli u obou vozidel protipožární 
opatření a u kamionu preventivně vysokotlakým vodním proudem ochlazovali horké části 
výfukového potrubí. Odpovědní pracovníci konstatovali, že k akutnímu ohrožení životního 
prostředí nedošlo. Protože řidič kamionu uvedl, že k havárii došlo vlivem technické závady 
na vozidle, dalších činností se ve 14:45 hodin ujala Policie ČR a hasiči se vrátili na své 
základny. 

požáry 3 

pomoc při dopravních nehodách 5 

technická a technologická pomoc 5 

záchrana osob a zvířat 0 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 1 

odstraňování následků živelních pohrom 0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 2 



 
Bílá Nisa v Bedřichově byla skutečně bílá 
Bíle zabarvená řeka znepokojila ve čtvrtek 15. července 2010 obyvatele Bedřichova u 
Jablonce nad Nisou. Hlídka městské policie tuto skutečnost ohlásila na operační středisko 
hasičů ve 13:18 hodin. Profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonec nad Nisou nalezli 
místo, kde kalná voda vtékala do řeky a začali postupovat proti proudu. U jednoho z domků 
zjistili, že zdrojem zakalení je voda vytékající z vrtu při hloubení studny. Protože nehrozilo 
žádné nebezpečí, hasiči se vrátili na svou základnu. 
 
 
 

Území okresu Liberec:  5 událostí 
 
Na silnici I/13 u Heřmanic v Podještědí vyhasl lidský život 
Na žádost ZZS vyjeli ve čtvrtek 15. července 2010 pět minut před půl druhou odpolední 
profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonné v Podještědí spolu s dobrovolnými kolegy 
ze Cvikova. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná 
o dopravní nehodu osobního automobilu zn. Renault Kangoo, který sjel mimo komunikaci a 
narazil do stromu. Dvě zraněné osoby byly vyproštěny a v péči ZZS ještě před příjezdem 
hasičských jednotek. Hasiči provedli zajištění vozidla proti vzniku požáru a úniku provozních 
kapalin. U jedné ze zraněných osob lékař konstatoval smrt. 
 
Zloději kradené vozidlo zapálili 
Požár osobního automobilu v Liberci – Františkově byl na operační středisko hasičů ohlášen 
ve čtvrtek 15. července 2010 v 19:39 hodin. Na udaném místě profesionální hasiči HZS LK 
ze stanice Liberec nalezli hořící automobil zn. Škoda Favorit. Požár byl likvidován jedním 
vysokotlakým vodním proudem. Dostavivší se hlídka Policie ČR označila vozidlo jako 
kradené a místo požáru si převzala. 
 
 
 

Území okresu Semily:  1 událost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 


