
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
Ve čtvrtek 19. srpna 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 16 
ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u nichž bylo třeba zásahu hasičů, 
byly zraněny 3 osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  2 události 
 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  4 události 
 
Hasiči otevírali celu 
Na ţádost Policie České republiky vyjeli ve čtvrtek 19. srpna 2010 ve 04:45 hodin 
profesionální hasiči HZS LK ze stanice Semily na policejní sluţebnu do Vaněčkovy ulice 
v Ţelezném Brodě. Tam zadrţený strčil do zámku od cely nějaký drobný předmět. Hasiči za 
pomoci speciálního nářadí vloţku zámku rozlomili a vrátili se zpět na svoji základnu. 
 
Požár dvougeneračního rodinného domu 
Poţár dvougeneračního rodinného domu v Pěnčíně – Alšovicích byl na tísňovou linku 112 
ohlášen ve čtvrtek 19. srpna 2010 ve 22:28 hodin. Operační středisko na místo vyslalo 
profesionální hasiče HZS LK ze stanice Jablonec nad Nisou se dvěma cisternovými 
automobilovými stříkačkami a automobilovým ţebříkem a dobrovolné hasiče z Pěnčína – 
Hutě a Maršovic s dalšími dvěma cisternami a jedním dopravním automobilem. Při příjezdu 
hasičů jiţ plameny šlehaly ze střechy domu. Velitel zásahu nasadil na likvidaci poţáru dva 
vodní proudy. Do objektu vyslal průzkumnou skupinu, protoţe dle svědků mohla být uvnitř 
osoba. Hasiči ţádnou osobu v objektu nenašli. Později se ukázalo, ţe pohřešovaná osoba je 
u sousedů. Podařilo se jim však zachránit psa a dvě morčata. Po té hasiči nasadili další dva 
vodní proudy. Stavební konstrukce rozebírali za pomoci rozbrušovací pily. Po odvětrání 
objektu přetlakovým ventilátorem hasiči termokamerou vyhledávali ţhavé materiály. Ty byly 
vyneseny mimo dům a dohašeny. V 00:31 hodin druhého dne velitel zásahu předal objekt 
majitelce a hasiči se vrátili na svoje základny. 
Plameny spolykaly materiál v hodnotě 500 tis. Kč, hasiči svým zásahem uchránili hodnoty ve 
výši 2 mil. Kč. Příčina poţáru je v šetření. 
 
 
 
 
 
 
 

poţáry 3 

pomoc při dopravních nehodách 5 

technická a technologická pomoc 6 

záchrana osob a zvířat 2 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 0 

odstraňování následků ţivelních pohrom 0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 0 



Území okresu Liberec:  8 událostí 
 
Starší osoba se nemohla dostat z balkonu 
Ve čtvrtek 19. srpna 2010 v 19:08 hodin bylo na tísňovou linku 112 ohlášeno, ţe v liberecké 
Sametové ulici starší osoba upadla na balkóně a nemůţe vstát. Na místo vyjeli profesionální 
hasiči HZS LK ze stanice Liberec. Ti nakonec zasahovat nemuseli, protoţe se na místo 
události dostavil soused,který měl náhradní klíče a těmi byt otevřel. Osobu si převzala ZZS a 
poskytla jí ošetření. 
 
 
 

Území okresu Semily:  2 události 
 
Emzeta se střetla s felicií 
Jednotka profesionálních hasičů HZS LK ze stanice Turnov byla ve čtvrtek 19. srpna 2010 
vyslána k dopravní nehodě motocyklu zn. MZ ETZ 150 a osobního vozidla zn. Škoda Felicia 
na silnici II/283 do Mírové pod Kozákovem – Loktuše k odbočce na Rotštejn. Po příjezdu na 
místo události bylo průzkumem zjištěno, ţe zraněný motocyklista jiţ byl v péči lékaře ZZS. 
Jednotka provedla zajištění místa nehody a do příjezdu PČR řídila provoz na komunikaci. Z 
vozidla ani motocyklu neunikaly ţádné provozní kapaliny. U obou vozidel hasiči provedli 
zabezpečení proti vzniku poţáru. Po příjezdu PČR jí bylo místo události předáno a jednotka 
se vrátila na základnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 


