Tisková zpráva
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
Od pátku 29. do neděle 31. října 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého
kraje ke 26 ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, které si vyžádaly zásah
hasičů, byly zraněny 4 osoby.
požáry
pomoc při dopravních nehodách
technická a technologická pomoc
záchrana osob a zvířat
únik ropných produktů a nebezpečných látek
odstraňování následků živelních pohrom
ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj.
planý poplach
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Území okresu Česká Lípa: 7 událostí
Labuť uvízla v pletivu za fotbalovou bránou
V pátek 29. října 2010 v 18.19 hodin bylo operační středisko HZS Libereckého kraj požádáno
o záchranu labutě, která uvízla v pletivové síti na fotbalovém hřišti v části Dubnice města
Česká Lípa.
Českolipští profesionální hasiči našli na hřišti za fotbalovou bránou labuť, která uvízla
v pletivové síti ve výšce asi 3 metrů. Hasiči labuť pomocí nastavovacího žebříku a deky
odchytili. Protože labuť mohla mít poraněné křídlo, předali ji hasiči strážníkům městské
policie, kteří zajistili její ošetření.
Požár způsobil špatně instalovaný kouřovod
Požár rodinného domu v obci Slunečná na Českolipsku vznikl v pátek 29. října 2010 před
půlnocí. Na místo byli vysláni profesionálové z České Lípy spolu s dobrovolnými hasiči
z Nového Boru, Skalice a Slunečné.
Hasiči na místě zjistili, že došlo k požáru stropní konstrukce mezi 1. a 2. nadzemním
podlažím od kouřovodu. Majitelé domu se snažili požár uhasit ještě před příjezdem hasičů
vodou ze zahradní hadice. Hasiči na požár nasadili jeden ruční práškový hasicí přístroj a
vysokotlaký vodní proud. Požár se podařilo dostat pod kontrolu v půl jedné ráno. Poté
rozebírali a odstraňovali obložení ze sádrokartonu a dřevoštěpných desek a část stropních
konstrukcí okolo komínu. Po rozebrání byla na místě nalezena další skrytá ohniska požáru,
která se podařila zcela uhasit okolo druhé hodiny ranní. Na závěr hasiči místo požáru
prohlédli termokamerou a místo předali majitelce domu, které byl nařízen dohled na místě
požáru po dobu dalších dvanácti hodin, revize komínového tělesa a elektroinstalace.
Při požáru utrpěl majitel domu poranění ruky a byl odvezen synem k ošetření do nemocnice.
Příčinou vzniku požáru byla nevhodná instalace kouřovodu mezi kamny a komínem. Výše
přímé škody se pohybuje okolo 150 tisíc korun.

Území okresu Jablonec nad Nisou: 5 událostí, 1 planý poplach
Požár vybydleného domu
Požár starého domu v ulici Nad Mlýnem v Jablonci nad Nisou byl ohlášen v neděli 31. října
krátce po 22. hodině. Na místo byli vysláni profesionálové z Jablonce nad Nisou spolu
s dobrovolnými hasiči z jablonecké části Jablonecké Paseky se 4 cisternovými
automobilovými stříkačkami a dopravním automobilem.
Po příjezdu na místě zjistili, že požár zachvátil celé přízemí opuštěného domu. Požár se
podařilo uhasit jedním vodním proudem. Do ranních hodin byla na místě ponechána
dobrovolná jednotka z Jabloneckých Pasek.

Příčinou vzniku požáru byla manipulace neznámé osoby s otevřeným ohněm. Vzhledem ke
stavu domu nebyla výše škody vyčíslena.
Ve stejném domě hořelo již na konci prosince 2009, kdy utrpěl zranění jeden muž ze
sociálně slabých, kteří v domě přespávali.

Území okresu Liberec: 9 událostí, 1 prověřovací cvičení
Hasiči vystříhali z vozu zraněnou ženu
V sobotu 30. října 2010 krátce před půl druhou odpoledne došlo k nehodě tří osobních vozů
na sjezdu ze silnice č. I/35 na Jeřmanice. Na místo byli vysláni profesionální hasiči ze
stanice Liberec.
Hasiči na místě našli havarované osobní vozy zn. Renault Scénic, Audi A6 a Ford Mondeo.
Ve voze zn. Renault Scénic zůstala uvězněna jedna zraněná žena. Hasiči po poradě
s lékařem zdravotnické záchranné služby se rozhodli pro odstřižení středového sloupku
hydraulickými nůžkami. Po sklopení sedadla se zraněnou ženu podařilo s pomocí
speciálního rámu z vozu vyndat. Hasiči ženu předali do péče lékaře a poté ji pomohli
transportovat do vrtulníku letecké záchranné služby. Zároveň zajistili vozy proti vzniku
požáru a zkontrolovali únik provozních kapalin. Vlivem nehody uhynul v jednom
z havarovaných vozidel pes. Ve 14.15 hodin předali hasiči místo k šetření policistům.

Území okresu Semily: 3 události
por. Mgr. Iva Michalíčková
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