
 

                                                                                                   
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
Od pátku 22. do neděle 24. října 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého 
kraje ke 28 ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, které si vyžádaly zásah 
hasičů, bylo zraněno 6 osob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa: 4 události, 1 planý poplach 
 
Území okresu Jablonec nad Nisou: 6 událostí, 1 planý poplach, 1 taktické cvičení 
 
Hasiči nechali opuštěný dům se souhlasem majitele shořet 
V neděli 24. října 2010 v 7.35 hodin byl na operační středisko HZS Libereckého kraje 
ohlášen poţár neobydlené chalupy v Albrechticích v Jizerských horách. Na místo byli vysláni 
profesionální hasiči z Velkých Hamrů a Jablonce nad Nisou spolu s dobrovolnými jednotkami 
z Albrechtic v Jizerských horách, Smrţovky a také z Tanvaldu - Šumburku. 
Hasiči po příjezdu na místo zjistili, ţe hoří rozpadlý roubený objekt. Na poţár postupně 
nasadili 4 vodní proudy. V půl deváté byly hasební práce zastaveny a po dohodě s majitelem 
se dům nechal pod kontrolou vyhořet. Majitel povolal na své náklady na místo bagr, který 
pomáhal strhnout štíty a obvodové zdi hrozící zřícením. Poţár se podařilo zcela uhasit okolo 
14. hodiny. 
Příčinou vzniku poţáru byla manipulace neznámé osoby s otevřeným ohněm. Vzhledem 
k tomu, ţe šlo o opuštěný objekt před demolicí, nebyla výše vzniklé škody vyčíslena. 

 
Území okresu Liberec: 11 událostí 
  
Nehoda čtyř vozidel v Krásné Studánce 
V sobotu 23. října 2010 krátce před polednem havarovala v ulici Hejnická v liberecké části 
Krásná Studánka čtyři vozidla. Dvě zraněné osoby byly v době příjezdu profesionálních 
hasičů ze stanice Liberec v péči záchranářů zdravotnické sluţby. Hasiči zajistili havarované 
vozy proti vzniku poţáru, zasypali uniklé ropné látky, odtáhli vozy ke straně a postarali se o 
zprůjezdnění silnice. Mezi cestujícími byly také dvě děti, kterým hasiči dali dráčka 
Záchranáčka. 
 
V Raspenavě pobíhaly krávy po kolejích 
V sobotu 23. října po 16. hodině srazil projíţdějící osobní vlak po trati č. 037 v Raspenavě 
volně pobíhající krávy v kolejišti. Na místo byly vysláni hasiči podniku SŢDC, s.o. Liberec, 
kteří na místě zjistili, ţe z cestujících ve vlaku nebyl nikdo zraněn. Trať se podařilo zprovoznit 
aţ před 18. hodinou. 
 

Území okresu Semily: 4 události 
 
Střet osobního vozu s vlakem na přejezdu v Turnově 
Ke střetu osobního vozu zn. Fiat Panda s projíţdějícím osobním vlakem na ţelezničním 
přejezdu v ulici Nad Perchtou v Turnově došlo v pátek 22. října 2010 v 16 hodin. K pomoci 

poţáry       4         

pomoc při dopravních nehodách     10 

technická a technologická pomoc       6            

záchrana osob a zvířat 2 

únik ropných produktů a nebezpečných látek       3 

odstraňování následků ţivelních pohrom       0  

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 1 

planý poplach 2 



byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Turnov spolu s hasiči podniku SŢDC, s.o. Liberec. 
Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Hasiči zabezpečili vůz proti vzniku poţáru a odtáhli ho mimo 
kolejiště. Nehodu na místě vyšetřovala Policie ČR. 
 
Mladík prokopnul kontejner a noha mu zůstala uvnitř 
V sobotu 23. října 2010 ve 4:51 hodin poţádalo operační středisko Policie ČR hasiče o 
spolupráci při vyproštění muţe z kontejneru na tříděný odpad v ulici V Jilmu v Jilemnici.  
Profesionální hasiči ze stanice Jilemnice na místě zjistili, ţe mladík prokopnul nohou plastový 
kontejner na sklo a noha se mu uvnitř zaklínila. Hasiči pomocí páčidla a rozpínacího 
hydraulického zařízení nohu z kontejneru vysvobodili. Devatenáctiletého muţe si převzali 
k ošetření záchranáři zdravotnické sluţby. Úmyslné poškození plastového kontejneru šetřili 
policisté. 
 

por. Mgr. Iva Michalíčková 
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje                                           


