
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
Ve čtvrtek 15. dubna 2010 vyjížd ěly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 8 
ohlášeným událostem. P ři dopravní nehod ě, u níž bylo t řeba zásahu hasi čů, nebyly 
zraněny žádné osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Území okresu Česká Lípa:   2 události 
 
 
Území okresu Jablonec nad Nisou:   1 událost 
 
 
Území okresu Liberec:   2 události 
 
Osobu ve van ě poranil elektrický proud 
Na tísňovou linku 112 byla ve čtvrtek 15. dubna 2010 ohlášena osoba ležící ve vaně po 
úrazu elektrickým proudem. V Krkonošské ulici v Liberci – Jeřábu hasiči nalezli osobu, která 
již díky své vnučce nebyla v ohrožení elektrickým proudem. Do příjezdu ZZS jí hasiči poskytli 
předlékařskou první pomoc. Následně pak pomohli zdravotníkům s transportem osoby do 
sanitního vozidla. 
 
 
Území okresu Semily:   3 události 
 
Nezpevněná krajnice nákla ďák neunesla 
Na základě žádosti PČR ve čtvrtek 15. dubna 2010 krátce před půl osmou ranní vyjeli 
profesionální hasiči HZS LK ze stanice Semily k dopravní nehodě na silnici III/2834 do 
Mírové pod Kozákovem – Sekerkových Louček. Po příjezdu na místo události hasiči 
průzkumem zjistili, že řidič nákladního automobilu zn. DAF strhl řízení doprava, aby nedošlo 
k čelnímu střetu s protijedoucím osobním automobilem zn. Škoda Felicia. I přesto došlo k 
částečnému střetu obou vozidel. Nezpevněná krajnice se pod nákladním automobilem utrhla 
a v příkopě došlo k poškození přední nápravy. Ke zranění osob ani k úniku provozních 
kapalin nedošlo. Jednotka zajistila vozidla proti požáru a řídila dopravu na komunikaci do 
příjezdu PČR. Poté velitel zásahu předal místo události policii a jednotka se vrátila na 
základnu. 
 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík  
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 

požáry 2 
pomoc při dopravních nehodách 1 
technická a technologická pomoc 2 
záchrana osob a zvířat 0 
únik ropných produktů a nebezpečných látek 3 
odstraňování následků živelních pohrom 0 
ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 
planý poplach 0 


