
 

                                                                                                   
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
Ve čtvrtek 27. května 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 10 
ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u kterých na území Libereckého 
kraje bylo třeba zásahu hasičů, byly zraněny 4 osoby.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Území okresu Česká Lípa:  1 událost 
 
Střet Felicie s traktorem 
Ke střetu osobního vozu zn. Škoda Felicia s traktorem došlo ve čtvrtek 27. května 2010 po 8. 
hodině na silnici č. III/26833 v části Srní na území obce Provodín. Podle údajů Policie ČR, 
která požádala operační středisko HZS Libereckého kraje o spolupráci, zůstal osobní vůz 
ležet v příkopu u silnice převrácený na střeše. 
V době příjezdu profesionálních hasičů z České Lípy stálo osobní vozidlo na krajnici na 
kolech a zraněného řidiče odvezli záchranáři zdravotnické služby k ošetření. Hasiči zjistili, že 
z vozidel neunikají žádné ropné látky, a vozy zabezpečili proti vzniku požáru.  

 
Území okresu Jablonec nad Nisou: 5 událostí 
 
Tři havarované vozy, tři zranění 
Ve čtvrtek 27. května 2010 odpoledne okolo půl druhé došlo k dopravní nehodě tří osobních 
vozidel na silnici č. I/10 mezi Tanvaldem a Velkými Hamry. Profesionální hasiči z Velkých 
Hamrů na místě našli havarované vozy zn. Renault 5, Škoda Fabia a Citroen Xantia. 
Z jednoho z vozů vyprostili zraněnou osobu, kterou předali do péče záchranářů zdravotnické 
služby. Při nehodě byly zraněny celkem tři osoby. Hasiči zabezpečili vozy proti vzniku požáru 
a zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem. Krátce po 15. hodině pomohli odtahové 
službě naložit jeden z havarovaných vozů a komunikace byla opět průjezdná. 

 
Území okresu Liberec: 4 události 
 
Požár zavinila závada na nabíječce autobaterií 
Pravděpodobně zkrat na starší nabíječce autobaterií zavinil ve čtvrtek 27. května 2010 krátce 
před 14. hodinou požár osobního vozu zn. Lada Samara, který stál zaparkovaný v garáži u 
rodinného domu v části Předlánce na území obce Višňová. Majitel nechal v garáži zapnutou 
nabíječku autobaterie a po chvíli zpozoroval, že se z garáže valí dým. Muži se podařilo ještě 
před příjezdem hasičů vytlačit hořící vůz z garáže na dvůr. 
Jako první na místo dojeli dobrovolní hasiči z Višňové, kterým se podařilo dostat požár pod 
kontrolu jedním vodním proudem. Poté dorazili dobrovolní kolegové z Frýdlantu a 
profesionální hasiči ze stanice Raspenava. Požár úplně dohasili v půl třetí. 
Požár, který poškodil celý vůz, strop garáže a okno domu, způsobil škodu ve výši 40 tisíc. 
Uchránit se podařilo majetek v hodnotě 100 tisíc korun. 

 
 

požáry       2 

pomoc při dopravních nehodách       2 

technická a technologická pomoc       3        

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 


