
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
Od pátku 10. září 2010 do neděle 12. září 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany 
Libereckého kraje k 25 ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u nichž bylo 
třeba zásahu hasičů, byly zraněny 2 osoby a 1 osoba zemřela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  8 událostí 
 
V Polevsku shořel rodinný dům 
Na základě oznámení PČR vyjeli v pátek 10. září 2010 v 00:50 hodin profesionální hasiči 
HZS LK ze stanice Česká Lípa spolu s dobrovolnými kolegy z jednotek Cvikov, Kamenický 
Šenov a Nový Bor k požáru rodinného domu do Polevska na Českolipsku. Při jejich příjezdu 
byl roubený rodinný dům již zcela zasažený požárem. Průzkumem nebyla v objektu nalezena 
žádná osoba. Do boje s požárem hasiči nasadili 5 vodních proudů. Na křižovatce v obci bylo 
zřízeno čerpací stanoviště pro dálkovou dopravu vody. Na vyhledání skrytých ohnisek 
požáru hasiči použili termokameru. Po uhašení požáru ve 02:44 hodin byla na místě 
ponechána dobrovolná jednotka z Nového Boru a ostatní hasiči se vrátili na své základny. 
 
Záchrana psa z hloubky 1,5 metru 
V neděli 12. září 2010 v 11:33 hodin bylo na tísňovou linku 112 ohlášeno, že v českolipské 
Kutnohorské ulici spadl pes do hloubky asi 1,5 metru. Na uvedenou adresu vyjeli 
profesionální hasiči HZS LK ze stanice Česká Lípa. Na místě hasiči zjistili, že pes spadl do 
špatně uzavřené kanalizační šachty. Pomocí žebříku hasiči psa vyprostili. Po té šachtu 
ohraničili vytyčovací páskou. 
 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  3 události 
 
 
 

Území okresu Liberec:  10 událostí, 1 planý poplach 
 
Poškozená korouhev ohrožovala českodubské obyvatele 
Na žádost starosty města Český Dub vyjeli v pátek krátce před patnáctou hodinou 
profesionální hasiči HZS LK ze stanice Liberec s automobilovým žebříkem a místní 
dobrovolní hasiči k radnici na náměstí Bedřicha Smetany. Tam nalomená korouhev 
ohrožovala místní obyvatele. Hasiči pomocí automobilového žebříku korouhev odstranili a 
vrátili se na své základny. 
 

požáry 8 

pomoc při dopravních nehodách 4 

technická a technologická pomoc 7 

záchrana osob a zvířat 2 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 2 

odstraňování následků živelních pohrom 0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 2 



Požár chatky Junáka 
Požár zahradní chatky ve Zborovské ulici v Liberci – Starém Městě byl na tísňovou linku 112 
ohlášen v neděli 12. září 2010 v 11:37 hodin. Operační středisko na místo vyslalo 
profesionální hasiče HZS LK ze stanice Liberec a jejich dobrovolné kolegy z Liberce – 
Růžodolu I. Hasiči do hořící chatky násilně vnikli a požár likvidovali vodními proudy. Požár se 
zcela podařilo zlikvidovat ve 14:00 hodin. 
 
 
 

Území okresu Semily:  2 události, 1 planý poplach 

 
Záchrana zraněného dřevorubce 
Volání s žádostí o pomoc se záchranou zraněného dřevorubce v katastru obce Bozkov 
přijalo operační středisko hasičů v pátek 10. září 2010 v 11:07 hodin. Zraněný, který utrpěl 
zlomeninu nohy, se nacházel v lese se značným převýšením cca 150 m od přístupové 
komunikace. Po prvotním ošetření ZZS byl zraněný zafixován na transportní nosítka a dále 
pomocí lezecké techniky profesionálních hasičů HZS LK ze stanice Semily spouštěn ze 
svahu k přístupové cestě. Zde byl naložen do vozidla ZZS a převezen k dalšímu ošetření do 
nemocnice. 
 
Požár vrat u kravína 
V sobotu 11. září 2010 v 06:48 hodin byl na operační středisko hasičů ohlášen požár vrat u 
kravína v obci Klokočí. Na místo vyjeli profesionální hasiči HZS LK ze stanice Turnov a jejich 
dobrovolní kolegové z Turnova, Mírové pod Kozákovem a Malé Skály. V době příjezdu první 
jednotky již byla vrata uhašena majitelem kravína. Hasiči odvětrali budovy pomocí přetlakové 
ventilace a termokamerou prověřili výskyt případných skrytých ohnisek požáru. Protože 
žádná ohniska nalezena nebyla, velitel zásahu předal v 07:41 hodin místo majiteli a hasiči se 
vrátili na své základny. Přímá škoda byla vyčíslena na 2000,- Kč a uchráněné hodnoty na 
500000,- Kč. Příčinou požáru je úmyslné zapálení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 


