
 

                                                                                                   
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
Od pátku 16. do úterý 18. července 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany 
Libereckého kraje k 54 ohlášeným událostem. Nejvíce událostí bylo zaznamenáno 
v neděli 18. července 2010, kdy hasiči vyjížděli ke 22 případům. Při 16 dopravních 
nehodách, které si vyžádaly zásah hasičů, bylo zraněno 23 osob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítr a bouřky v Libereckém kraji příliš neškodily  
Na území okresu Česká Lípa v sobotu dopoledne odstraňovali dobrovolní hasiči z Dubé 
pomocí motorové řetězové pily strom, který leţel přes silnici č. III/2705 v části Nedamov obce 
Dubá. V neděli dopoledne zasahovali dobrovolní hasiči ze Ţandoval u spadlého stromu přes 
silnici č. III/24091 v místní části Heřmanice. 
V sobotu 17. července 2010 v poledne byli povoláni profesionální hasiči ze stanice Liberec 
do ulice Krymská v liberecké městské části Rochlice, kde utrţená část plechové střechy 
domu ohroţovala chodce. Hasiči se pomocí automobilového ţebříku dostali na střechu a 
utrţené plechy odřezali pomocí motorové pily a sundali je na zem. Poté místo předali 
zástupci majitele domu. 
V sobotu krátce po 19. hodině byli vysláni profesionální hasiči z Liberce spolu 
s dobrovolnými kolegy z Chrastavy k poţáru louky u vodní nádrţe Mlýnice v Nové Vsi, kterou 
pravděpodobně zapálil úder blesku. Hasiči uhasili hořící trávu na ploše 20 m2 vysokotlakým 
vodním proudem.  
V neděli 18. července 2010 v ranních hodinách likvidovali dobrovolní hasiči z Višňové, 
Frýdlantu, Pertoltic a hasiči HZS podniku SŢDC, s.o. Liberec následky přívalového deště, 
který zaplavil propusť pod tratí u ţelezničního přejezdu v části Minkovice obce Višňová. Vodu 
odčerpávali šesti plovoucími čerpadly.  
Také v neděli v ranních hodinách zaplavil přívalový déšť podchod v ţelezniční zastávce 
v ulici Liberecká v Hrádku nad Nisou. Vodu zde odčerpávali hasiči HZS podniku SŢDC, s.o. 
Liberec.  
Dobrovolní hasiči z Hrádku nad Nisou pomáhali v neděli při odčerpávání vody ze zatopeného 
suterénu penzionu v Hrádku nad Nisou. Hasiči na místě zjistili, ţe do sklepa prosakuje 
spodní voda. Proto odpojili elektrospotřebiče a vynosili je ven. Majiteli bylo doporučeno 
průběţně prosakující vodu odčerpávat vlastním čerpadlem. 
V neděli odpoledne odstraňovali dobrovolní hasiči z Českého Dubu spadlý strom, který leţel 
přes silnici v části Starý Dub. 
 

Území okresu Česká Lípa: 9 událostí 
 
Dopravní nehody 
Od pátku 16. do neděle 18. července 2010 zasahovali hasiči na území okresu Česká Lípa u 
5 dopravních nehod, při nichţ bylo zraněno 7 osob. 
K nejváţnější dopravní nehodě došlo v sobotu 17. července 2010 po 15. hodině na silnici č. 
I/9 na území České Lípy ve směru na Nový Bor, kde havarovaly dva osobní vozy, zn. VW 
Polo a Ford Escort. V době příjezdu profesionálních hasičů ze stanice Česká Lípa byly 4 
zraněné osoby z vozidel venku v péči záchranářů zdravotnické sluţby. Hasiči zajistili vozy 

poţáry     12           

pomoc při dopravních nehodách     16 

technická a technologická pomoc     15            

záchrana osob a zvířat 3 

únik ropných produktů a nebezpečných látek       3 

odstraňování následků ţivelních pohrom       0  

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 5 



proti vzniku poţáru, asistovali záchranářům při ošetření zraněných osob a uniklé provozní 
kapaliny zasypali sorbentem.  

 
Území okresu Jablonec nad Nisou: 7 událostí, 4 plané poplachy 
 
Území okresu Liberec: 26 událostí, 1 planý poplach 
 
Profesionální hasič vytáhl z hořícího vozu řidičku a její dceru 
V pátek 16. července 2010 ráno se stal profesionální hasiči HZS Libereckého kraje přímým 
svědkem poţáru osobního vozu zn. Renault Mégane, který za jízdy začal hořet na silnici 
v Dětřichově. Hasič z vozu, jemuţ hořel motorový prostor, pohotově vytáhl řidičku a její 
dceru. Další řidič projíţdějícího kamionu začal vůz hasit ručními hasicími přístroji. Mezitím 
profesionální hasič událost ohlásil na operační středisko a na místo byli vysláni profesionální 
hasiči ze stanice Raspenava. Ti poţár motorového prostoru dohasili vysokotlakým vodním 
proudem.  
Při poţáru, který způsobila technická závada, vznikla škoda ve výši 30 tisíc korun. Poţár se 
obešel bez zranění. 
 
V sobotu v noci někdo zapálil v Raspenavě osobní vůz 
V sobotu 17. července 2010 krátce před 2. hodinou byl ohlášen poţár osobního vozu zn. 
Škoda Favorit, který stál zaparkovaný před garáţemi v ulici Hejnická v Raspenavě. Na místo 
poţáru byli vysláni profesionální i dobrovolní hasiči z Raspenavy. Profesionální hasiči poţár 
dohasili vysokotlakým vodním proudem, dobrovolní kolegové se postarali o zabezpečení a 
nasvícení místa zásahu a pomáhali při hašení. 
Poţár, který vůz cela zničil a způsobil škodu ve výši 20 tisíc korun, byl pravděpodobně 
zaloţen úmyslně.  
 
Hasiči hledali ženu v přehradě, ona zatím seděla v restauraci 
V sobotu 17. července 2010 v 18:19 hodin bylo poţádáno operační středisko HZS 
Libereckého kraje o spolupráci při pátrání po pohřešované ţeně, která se odešla koupat 
okolo půl páté odpoledne na vodní nádrţ Harcov v Liberci a zatím se nevrátila. Podle 
ohlašovatelky byla mladá ţena duševně nemocná. 
Na místo vyjeli profesionální hasiči ze stanice Liberec spolu s Vodní a potápěčskou 
záchrannou sluţbou. Hasiči začali prohledávat oba břehy harcovské nádrţe. Na vodní 
hladinu spustili člun a trhacími háky pátrali ve vodě po ţeně. Také potápěči se přidali 
k prohledávání dna vodní nádrţe.  
Krátce před 20. hodinou policisté zjistili, ţe ţena v plavkách byla viděna, jak odchází od 
vodní nádrţe směrem na libereckou část Starý Harcov. Ve 20 hodin policisté nalezli 
hledanou ţenu v jedné z harcovských restaurací. 
 
Žhář zapálil dům na Tržním náměstí v Liberci 
V neděli 18. července 2010 krátce po 5. hodině přijalo operační středisko HZS Libereckého 
kraje ohlášení poţáru na chodbě bytového domu na Trţním náměstí v Liberci. Na místo 
poţáru byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Liberec spolu s dobrovolnými kolegy 
z libereckých městských částí Růţodol I a Vratislavice nad Nisou. K poţáru postupně vyjelo 
6 cisternových vozů, automobilový ţebřík a plošina. 
Hasiči uvnitř domu zjistili, ţe na chodbě ve 4. nadzemním podlaţí hoří botník a další nábytek 
před dveřmi jednoho z bytů. Za hořícími dveřmi, které poţár nepustily dál do bytu, se v době 
vzniku poţáru nacházela ţena se třemi dětmi. Hasiči v dýchací technice vnikli do bytu a 
probudili spící rodinu. Malé dítě vynesli ven zakouřenou chodbou v dětském ochranném 
vaku, další děti a ţenu vyvedli pomocí vyváděcích masek. Hasiči z domu zachránili celkem 5 
osob. Všechny osoby byly předány ke kontrole zdravotního stavu záchranářům zdravotnické 
sluţby. 
Další dvě ohniska poţáru byla nalezena ve sklepě. Poţár hasiči dostali pod kontrolu ihned 
po příjezdu a uhasili ho ještě před 6. hodinou.  
Podle vyšetřovatele hasičů byla na místě nalezena tři ohniska poţáru. Policejní pes naznačil 
na shořelém nábytku moţnou přítomnost hořlavých kapalin, podle čehoţ lze usuzovat, ţe 
poţár úmyslně zaloţila neznámá osoba. Poţár šetří Policie ČR. Při poţáru byly poškozeny 
vstupní dveře do bytu, nábytek na chodbě a černý dým poničil chodbu domu. Výše přímé 
škody se pohybuje okolo 150 tisíc korun. Hasičům se podařilo uchránit majetek v hodnotě 2 
milionů korun. 



Při zásahu došlo k drobnému střetu sanitního vozu zdravotnické záchranné sluţby 
s automobilovou plošinou dobrovolných hasičů z Vratislavic nad Nisou. 
 

Území okresu Semily: 7 událostí 
 
Při nehodě motocyklu byl zraněn řidič i spolujezdkyně 
V sobotu 17. července 2010 po 15. hodině havaroval na silnici č. III/2829 v Radostné pod 
Kozákovem motocykl. Při nehodě byl zraněn řidič i spolujezdkyně. Profesionální hasiči ze 
stanice Semily zabezpečili havarovaný motocykl proti vzniku poţáru a pomohli záchranářům 
zdravotnické sluţby s transportem zraněný osob do vrtulníku letecké záchranné sluţby a 
sanitního vozu. 
 
 

por. Mgr. Iva Michalíčková 
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje                                           


