
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
Ve středu 25. srpna 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje ke 12 
ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u nichž bylo třeba zásahu hasičů, 
byly zraněny 3 osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  2 události 
 
Odpolední požáry obilí 
Ve středu 25. srpna 2010 došlo na Novoborsku ke dvěma požárům obilí. V prvním případě 
od 12:40 hodin likvidovali dvěma vodními proudy v Novém Boru místní dobrovolní hasiči 
požár pšenice na ploše 8 x 90 m. Ve druhém případě hořelo pšeničné pole na ploše 15 x 50 
m ve cvikovské části Lindava. K požáru vyjeli ve 13:25 hodin profesionální hasiči HZS LK ze 
stanice Jablonné v Podještědí a dobrovolní hasiči ze Cvikova a Nového Boru. 
 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  3 události 
 
Čelní střet osobního automobilu s nákladním 
Dopravní nehoda v Jenišovicích byla ohlášena na tísňovou linku 112 ve středu 25. srpna 
2010 v 15:56 hodin. Dle oznamovatele zůstala jedna osoba zaklíněna ve voze. Po příjezdu 
na místo události bylo průzkumem zjištěno, že osobní automobil zn. VW Golf čelně narazil 
do nákladního automobilu zn. MAN. Řidič osobního automobilu již byl mimo vozidlo, 
vyprošťování nebylo třeba. Hasiči mu ošetřili krvácející poranění nosu a obličeje a následně 
ho předali k dalšímu ošetření ZZS. Osobní automobil byl zaklíněn pod nákladním a z obou 
vozidel unikaly provozní kapaliny. Hasiči zasypali unikající látky sypkým sorbentem a zajistili 
vozidla proti vzniku požáru. Po příjezdu PČR jí velitel zásahu předal místo události a hasiči 
se vrátili na základnu.  
 
 
 

Území okresu Liberec:  4 události 
 
V Lidových Sadech hořel objekt lesního koupaliště 
Požár objektu lesního koupaliště v libereckých Lidových Sadech byl na tísňovou linku 112 
ohlášen ve středu 25. srpna 2010 v 16:12 hodin. Operační středisko na místo vyslalo 
profesionální hasiče HZS LK ze stanice Liberec a jejich dobrovolné kolegy z Liberce – 
Krásné Studánky. Průzkumem hasiči zjistili, požár z dřevěného objektu lesního koupaliště 
šlehají plameny cca 10 metrů vysoké a požár se začíná šířit do přilehlého lesa. Velitel 

požáry 6 

pomoc při dopravních nehodách 3 

technická a technologická pomoc 1 

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 1 



zásahu si prostřednictvím operačního střediska nechal povolat posily z libereckých 
dobrovolných jednotek Vratislavice nad Nisou, Machnín, Vesec a Horní Hanychov. Nestabilní 
budovu hasiči strhli pomocí navijáku na cisternové automobilové stříkačce a na hašení 
požáru nasadili tři vodní proudy se smáčedlem. V 17:58 hodin velitel zásahu předal požářiště 
majiteli a hasiči se vrátili na své základny. 
 
 
 

Území okresu Semily:  3 události 
 
Dopravní nehoda v Ohrazenicích 
Jednotka profesionálních hasičů HZS LK ze stanice Turnov byla ve středu 25. srpna 2010 
v 09:30 hodin vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu k pile v Ohrazenicích. Po 
příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že automobil zn. Škoda Fabia vyjelo 
mimo vozovku a narazilo do budovy pily. Na místě události již zasahovala ZZS. Řidič 
s poraněnou rukou byl mimo vozidlo v péči ZZS. Spolujezdec, zraněný na hlavě, byl stále ve 
vozidle. Jednotka ho ve spolupráci se ZZS vyprostila z vozidla. Po ošetření byl spolujezdec 
transportován vrtulníkem ZZS do nemocnice. Dále hasiči provedli zajištění místa nehody a 
zabezpečili vozidlo proti vzniku požáru. Z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny. Po 
odvozu zraněných ZZS místo události velitel zásahu předal PČR a hasiči se vrátili na 
základnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 


