
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
O vánočních svátcích od pátku 24. prosince 2010 do neděle 26. prosince 2010 
vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje ke 30 ohlášeným událostem. Při 
dopravních nehodách, u nichž bylo třeba zásahu hasičů, bylo zraněno 7 osob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  7 událostí, 1 planý poplach 
 
Voda zatopila sklep 
V pátek 24. prosince 2010 v 10:39 hodin ohlásila majitelka domku zatopení sklepa 
v Ţandově – Valteřicích. Dobrovolní hasiči ze Ţandova na místě průzkumem zjistili, ţe sklep 
o rozloze 5 x 10 je zatopen vodou do výše cca 2 metry. Hasiči na odčerpání nasadili plovoucí 
a kalové čerpadlo a čerpadlo cisternové automobilové stříkačky. Po odčerpání vody velitel 
zásahu místo předal majitelce, která případnou další přitékající vodu bude odčerpávat 
vlastním elektrickým čerpadlem. 
 
Invalidní osobě se zabouchly dveře 
Na základě upozornění všímavých sousedů vyjeli v neděli 26. prosince 2010 v 10:45 hodin 
dobrovolní hasiči z Nového Boru otevřít byt do novoborské ulice Boţeny Němcové. Tam se 
invalidní osobě zavřely bytové dveře takovým způsobem, ţe je nebyla schopna sama otevřít. 
Hasiči byt za přítomnosti policie otevřeli a uvnitř nalezli obyvatele bytu bez zranění. 
 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  6 událostí 
 
Dopravní nehoda čtyř vozidel 
Profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonec n. N. vyjeli v pátek 24. prosince 2010 v 
08:42 hodin k dopravní nehodě do jablonecké Dlouhé ulice. Průzkumem na místě zjistili, ţe 
se jedné o dopravní nehodu dodávkového automobilu zn. Volkswagen, osobního automobilu 
zn. Honda, nákladního automobilu zn. Multicar a nakladače zn. Locust. Údajně zraněný řidič 
dodávky nebyl na místě nalezen. Hasiči zabezpečili vozidla proti vzniku poţáru a po předání 
místa nehody policii se vrátili na základnu. 
 
V Tanvaldu hořela Felicia 
Poţár osobního automobilu zn. Škoda Felicia v Radniční ulici v Tanvaldě byl na tísňovou 
linku 112 v sobotu 25. prosince 2010. Profesionální hasiči HZS LK ze stanice Tanvald poţár 
likvidovali vysokotlakým vodním proudem. 
 
 
 

poţáry 5 

pomoc při dopravních nehodách 7 

technická a technologická pomoc 15 

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 1 



Území okresu Liberec:  12 událostí 
 
Svodidla skončila v kabině pluhu 
Dopravní nehoda vozidla zimní údrţby v Bílém Potoce pod Smrkem na Čínské cestě byla na 
tísňovou linku 112 ohlášena v pátek 24. prosince 2010 ve 13:47 hodin. Na místo vyjeli 
profesionální hasiči HZS LK ze stanice Raspenava. Na místě hasiči zjistili, ţe vozidlo zimní 
údrţby zn. Škoda 706 MTSP při pluhování narazil do svodidel. Svodidla čelním sklem 
pronikla do kabiny a lehce zranila řidiče. Hasiči poskytli zraněnému předlékařskou první 
pomoc a po příjezdu ZZS jej předali k dalšímu ošetření. Dále rozřezali poškozená svodidla a 
částečně zprovoznili komunikaci alespoň pro osobní automobily. Po té předali místo zásahu 
správci komunikace a vrátili se na svoji základnu. 
 
K pacientovi se dostal jedině pásák 
Na ţádost ZZS vyjeli v pátek 24. prosince 2010 krátce po šestnácté hodině profesionální 
hasiči HZS LK ze stanice Liberec s pásovým vozidlem Hägglunds BV 206 do Jizerské ulice 
v Liberci – Starém Harcově. Tam se z důvodu náledí nemohla sanitka dostat k pacientovi. 
Hasiči dovezli lékaře k pacientovi a po nezbytném ošetření je oba svezli k sanitnímu vozidlu. 
Cestou na místo zásahu hasiči přivolali zdravotníky do Husovy ulice k ţeně, která upadla na 
náledí a stěţovala si na bolest nohy. Cestou zpět se dostali k dopravní nehodě několika 
automobilů. Průzkumem zjistili, ţe na místě není třeba jejich zásahu a účastníci nehody jiţ 
policii nehodu ohlásili. 
 
Požár „obytné“ garáže 
Poţár řadové garáţe v Mydlářské ulici v Liberci – Františkově byl na tísňovou linku 112 
ohlášen v sobotu 25. prosince 2010 v 09:46 hodin. Operační středisko na místo vyslalo 
profesionální hasiče HZS LK ze stanice Liberec. Hasiči průzkumem zjistili, ţe se jedná o 
poţár garáţe, která byla vyuţívána k bydlení. V době příjezdu jiţ byla garáţ zcela 
zachvácena poţárem. Uvnitř hasiči nalezli 5 propan-butanových lahví,které nejprve ochladili 
a následně vynesli mimo garáţ a dále ochlazovali. Poţár byl likvidován jedním vodním 
proudem. Ohořelé zbytky zařízení hasiči vynesli před garáţ a dohasili. Obyvatel postrádal 
svého psa. Ten byl po odvětrání nalezen mrtvý pod zbytky zařízení. Ve spolupráci s policií 
hasiči otevřeli a zkontrolovali sousední garáţe. Po dobu zásahu byla vyuţívána 
termokamera ke zjišťování moţných ohnisek poţáru. 
 
Dívenka uvězněná na WC 
Jednotka dobrovolných hasičů z Hrádku nad Nisou vyjela v neděli 26. prosince 2010 k 
otevření dveří na čerpací stanici v Liberecké ulici v Hrádku nad Nisou. Na místě hasiči zjistili, 
ţe u WC došlo k zaseknutí zámku a uvnitř byla uvězněna holandská dívka. Hasiči za pomoci 
páčidel nadzvedli dveře a dívka vzniklou škvírou prostrčila klíč od WC. Hasiči klíčem dveře 
z venku odemkli a nezraněnou dívku předali rodičům. 
 
Požár bytovky v Habarticích 
Poţár bytového domu v Habarticích byl na operační středisko hasičů ohlášen v neděli 26. 
prosince 2010 minutu před půl třetí odpoledne. Na místo vyjeli profesionální hasiči HZS LK 
ze stanice Raspenava spolu s dobrovolnými kolegy z Habartic a Višňové. Průzkumem bylo 
zjištěno, ţe hoří v mezistropním prostoru v okolí komína. Na likvidaci poţáru hasiči nasadili 
vodní proudy. Během zásahu bylo nutné rozebrat část střešních konstrukcí. K vyhledání 
skrytých ohnisek poţáru byla vyuţita termokamera Přímé škody byly vyčísleny na 100 tis. 
Kč, uchráněné hodnoty na 1,5 mil. Kč. Příčina vzniku poţáru je dosud v šetření. 
 
 
 

Území okresu Semily:  4 události 
 
Okap visel na telefonním kabelu 
Okap plný ledu visící na telefonních kabelech nad frekventovaným chodníkem v ulici Josefa 
Hory v Semilech byl na operační středisko hasičů v pátek 24. prosince 2010v 08:01 hodin. 
Profesionálním hasičům HZS LK ze stanice Semily se podařilo uvolněný okap pomocí 
automobilové plošiny vrátit do původní polohy. K poškození telefonního kabelu nedošlo. 
 
 



Myslivci skončili v Jizeře 
V neděli 26. prosince 2010 ve 13:14 hodin bylo na tísňovou linku 112 ohlášeno, ţe 
v Rakousích v Jizeře jsou dva muţi, kteří se nemůţou dostat na břeh. Po příjezdu na místo 
hasiči zjistili, ţe postiţené osoby jsou myslivci, kteří chtěli vytáhnout divočáka z Jizery. Při 
tom se převrátili na lodičce a uplavala jim vesla. Nemohli se dostat na břeh u komunikace, 
vylézt se jim podařilo pouze na břeh protilehlý, kde vyčkávali na pomoc. Hasiči obě 
nezraněné, ale značně podchlazené osoby na člunu převezli ke komunikaci, kde byli předáni 
k ošetření ZZS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 


