
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
V pondělí 16. srpna 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 22 
ohlášeným událostem. Při dopravní nehodě, u níž bylo třeba zásahu hasičů, byla 
zraněna 1 osoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  15 událostí 
 
Silný vítr vyvracel stromy 
V pondělí 16. srpna 2010 v  brzkých ranních hodinách se Českolipskem prohnala bouřka 
doprovázená silným větrem. Jednotky hasičů zasahovaly v 7 případech u stromů padlých na 
komunikaci na území obcí Kravaře, Kozly, Chlum – Drchlava, Holany – Loubí, Nový Bor – 
Bukovany a Česká Lípa – Dubice. 
 
Na některých místech probíhalo opakované odčerpávání vody 
Během pondělí 16. srpna 2010 prováděly jednotky dobrovolných hasičů opětovné 
odčerpávání sklepů a lagun v obcích Kravaře, Stružnice, Cvikov - Lindava, Stvolínky, 
v českolipském centru a v částech Dolní Libchava a Dobranov. V Dubé – Deštné kromě 
odčerpávání vody hasiči ještě uvolnili propustek. 
 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  3 události 
 
 
 

Území okresu Liberec:  2 události, 1 planý poplach 
 
Osobní automobil srazil malého bruslaře 
Na základě oznámení ZZS vyjeli profesionální hasiči HZS LK ze stanice Liberec v pondělí 
16. srpna 2010 v 18:00 hodin k nehodě osobního automobilu a dítěte na in-line bruslích do 
liberecké Norské ulice. Na místě hasiči zjistili, že dítě je již v péči ZZS. Protože zásahu 
hasičů na místě nebylo třeba, vrátili se zpět na svoji základnu. 
 
Likvidační práce v zasažených oblastech pokračují 
Jednotky požární ochrany jsou v sektorech Raspenavsko, Frýdlantsko, Višňová a 
Chrastavsko nasazovány tak, aby bylo možno v co nejkratším čase likvidační práce ukončit a 
zasažené oblasti předat místním samosprávám. 
 
 
 
 

požáry 1 

pomoc při dopravních nehodách 1 

technická a technologická pomoc 19 

záchrana osob a zvířat 0 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 0 

odstraňování následků živelních pohrom 0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 1 



Území okresu Semily:  1 událost 
 
V Troskovicích hořely balíky slámy 
V pondělí 16. srpna 2010 byl v 16:35 hodin na tísňovou linku 112 ohlášen požár stohu slámy 
v Troskovicích. Operační středisko na místo vyslalo 2 jednotky profesionálních hasičů HZS 
LK ze stanic Turnov a Semily v počtu 11 hasičů se třemi cisternovými automobilovými 
stříkačkami a protiplynovým automobilem a 7 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 
Troskovice, Rovensko pod Troskami, Hrubá Skála, Karlovice, Turnov Lomnice nad Popelkou 
a Sobotka (Královéhradecký kraj) v celkovém počtu 45 hasičů se čtyřmi dopravními 
automobily a šesti cisternovými automobilovými stříkačkami. Hasiči se po provedeném 
průzkumu zaměřili na ochranu blízko stojících kravínů a velitel zásahu povolal 
prostřednictvím operačního střediska majitele objektu, aby prováděl rozebírání stohu. 
Postupně odvážené balíky slámy hasiči na volném prostranství dohašovali. V 02:00 hodin 
v úterý ráno byla na místě ponechána místní dobrovolná jednotka a ostatní hasiči se vrátili 
na své základny. 
Na likvidaci požáru bylo nasazeno 8 vodních proudů. Na rybníku Vidlák bylo zřízeno čerpací 
stanoviště a voda byla na požářiště dopravována cisternami. Jako příčina požáru byla 
stanovena hra dětí. Oheň spolykal slámu za 200 tis. Kč. Hasebním zásahem se podařilo 
uchránit hodnoty ve výši 10 mil. Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 


