
                                                                                                      
Tisková zpráva 

Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
 
 
V pondělí 13. září 2010 vyjížděly jednotky požární ochrany Libereckého kraje k 6 
ohlášeným událostem. Při dopravní nehodě, u níž bylo třeba zásahu hasičů, byly 
zraněny 4 osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Území okresu Česká Lípa:  2 události 
 
V Doksech bouraly osobní automobily 
Na žádost ZZS vyjeli v pondělí 13. září 2010 pět minut po deváté hodině večerní dobrovolní 
hasiči z Doks k dopravní nehodě do Pražské ulice. Tam došlo k dopravní nehodě osobních 
automobilů značky KIA a Volkswagen. V době příjezdu hasičů již byly tři zraněné dospělé 
osoby a jedno dítě v péči ZZS. Hasiči zajistili obě vozidla proti vzniku požáru, odpojili 
akumulátory a uniklé provozní kapaliny zasypali sorbentem. Po dohodě s PČR hasiči 
osvětlovali místo nehody. Ve 22:06 hodin si PČR místo zásahu převzala a hasiči se vrátili na 
svoji základnu. 
 
 

Území okresu Jablonec nad Nisou:  bez události 
 
 

Území okresu Liberec:  2 události, 1 planý poplach 
 
 

Území okresu Semily:  1 událost 
 
Doutnající uhlí v Turnově 
Požár skladovací haly s uhlím v turnovské Přepeřské ulici byl na operační středisko hasičů 
ohlášen v pondělí 13. září 2010 v 07:19 hodin. Na místě události profesionální hasiči HZS LK 
průzkumem zjistili, že jde o doutnající uhlí v prostoru haly určené na skladování sypkých 
hmot. Dle dalších získaných informací přibližně 700 tun uhlí doutnalo již několikátý den. Po 
dohodě s vedením podniku bylo velitelem zásahu rozhodnuto, že si firma za pomoci vlastní 
techniky a zaměstnanců doutnající uhlí navozí na volné prostranství vedle skladovací haly. K 
místu zásahu byla povolána požární hlídla složená ze zaměstnanců firmy, která asistovala 
při vyvážení uhlí a hasila ho proudem vody z hydrantu v areálu firmy. Velitel zásahu místo 
předal vedoucímu pracovníkovi firmy a hasiči se vrátili na svoji základnu. 
 
 
 

kpt. Ing. Radek Vojík 
oddělení IZS a řízení JPO 

HZS Libereckého kraje 

požáry 2 

pomoc při dopravních nehodách 1 

technická a technologická pomoc 1 

záchrana osob a zvířat 1 

únik ropných produktů a nebezpečných látek 0 

odstraňování následků živelních pohrom 0 

ostatní zásahy – prověřovací a taktická cvičení aj. 0 

planý poplach 1 


