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Komuniké                     22. září 2015  
 

 

Komuniké k explozi v lihovaru Dobrovice 
 
V úterý 22. září těsně před 8. hodinou ranní došlo k explozi v lihovaru Dobrovice. Na místě okamžitě 
zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, jako první HZS Dobrovice. Během 30 minut 
se podařilo dostat následky výbuchu pod kontrolu tak, že již nehrozilo žádné další nebezpečí ani 
zaměstnancům lihovaru, ani občanům města Dobrovice. Na místě bohužel bylo zraněno šest osob, čtyři lehce 
a dvě těžce. Mimo to došlo k preventivnímu ošetření dalších osmi pracovníků.  
 
„Společnost vyjadřuje maximální účast všem zraněným a jejich rodinám. S rodinami zraněných jsme 
v kontaktu a jsme připraveni poskytnout veškerou pomoc jak přímo zraněným, tak jejich nejbližším,“ řekl 
předseda představenstva Oldřich Reinbergr. 
 
Příčina výbuchu zatím není známa a je předmětem vyšetřování příslušných orgánů, kterým vedení 
společnosti poskytne maximální možnou podporu. Lihovar Dobrovice byl v době exploze zcela odstaven 
z provozu, probíhala v něm pravidelná plánovaná údržba a čištění zařízení. První odhady škod, které budou 
ještě upřesněny, se pohybují ve výši jednotek milionů korun. 
 
Lihovar zůstává až do odvolání mimo provoz. V nejbližších dnech proběhne po úklidu statická kontrola 
veškerých konstrukcí, zjištění rozsahu škod a budou zahájeny práce na opravách zařízení. 
 
V areálu se nachází také řepný cukrovar společnosti, na jehož provoz dnešní událost nebude mít žádný vliv. 
Cukrovar zahájí řepnou kampaň podle plánu, což je přibližně 30. září.   
 
Další informace poskytneme ve čtvrtek v ranních hodinách.  
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