
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
V pondělí 23. srpna 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje ke 14 
ohlášeným událostem. Při dopravních nehodách, u nichž bylo třeba zásahu hasičů, 
byly zraněny 4 osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  5 událostí 
 
Nehoda osobních automobilů v Zákupech 
V pondělí 23. srpna 2010 ve 12:31 hodin byla na tísňovou linku 112 oznámena dopravní 
nehoda v Zákupech. Profesionální hasiči HZS LK ze stanice Česká Lípa po příjezdu na 
místo zásahu průzkumem zjistili, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů 
Fiat Tipo a Citroën Berlingo. Při nehodě nedošlo k žádnému zranění. Hasiči u obou vozidel 
odpojili akumulátor. Dalším průzkumem byl zjištěn únik 1 litru převodového oleje na pozemní 
komunikaci. Jednotka likvidovala uniklý olej sypkým sorbentem. Na místě PČR. Po předání 
místa zásahu PČR se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
V Doksech hořel posed 
Plameny v lese u kempu Borný v Doksech – Starých Splavech byl na tísňovou linku 112 
ohlášen v pondělí 23. srpna 2010 ve 14:00 hodin. Operační středisko na místo vyslalo 
dobrovolné hasiče z Doks se dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami. Ti na udaném 
místě nalezli hořící posed. Požár hasiči likvidovali jedním vodním proudem. Přivolaný 
pracovník městských lesů si požářiště převzal. Zároveň prohlásil, že městu Doksy požárem 
žádná škoda nevznikla. Příčinou požáru je nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  3 události 
 
Čelní střet osobních automobilů u Rychnova 
Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na komunikaci I/65 pod odbočkou na Rychnov u 
Jablonce nad Nisou byla na tísňovou linku 112 ohlášena v pondělí 23. srpna 2010 v 17:54 
hodin. K události okamžitě vyjeli profesionální hasiči HZS LK ze stanice Jablonec nad Nisou. 
Průzkumem na místě zásahu bylo zjištěno, že se jedná o čelní střet osobních automobilů 
Škoda Fabia a Peugeot 206. Jedna zraněná osoba již byla v péči ZZS, druhou museli hasiči 
vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Z důvodu zajištění bezpečnosti 
zasahujících záchranářů si velitel zásahu vyžádal uzavření komunikace. Dále hasiči u obou 
vozidel provedli protipožární opatření. Po odtažení vozidel odtahovou službou bylo místo 
zásahu předáno PČR a hasiči se vrátili na základnu. 
 

Území okresu Liberec:  4 události, 1 planý poplach 
 
Dopravní nehoda v Liberci - Kunraticích 
Na základě volání na tísňovou linku 112 vyjeli v pondělí 23. srpna 2010 v 08:20 hodin 
profesionální hasiči HZS LK ze stanice Liberec k nehodě osobního automobilu do liberecké 
části Kunratice. Na místě hasiči zjistili, že zraněná osoba je již díky pomoci občanů mimo 

požáry 1 

pomoc při dopravních nehodách 5 

technická a technologická pomoc 7 

záchrana osob a zvířat 0 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 0 

odstraňování následků živelních pohrom 0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 1 



vozidlo a v péči ZZS. Hasiči zajistili místo nehody, provedli u vozidla protipožární opatření a 
zasypali sorbentem uniklé provozní kapaliny. Po vyšetření nehody dopravní policií zasypali 
zbylé provozní kapaliny. Po té předali místi zásahu PČR a vrátili se zpět na svoji základnu. 
 
 
 

Území okresu Semily:  1 událost 
 
 
kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 
HZS Libereckého kraje 


