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Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy   

                    od 06.00 hodin dne 02. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 03. 04. 2010 

 

06. 45 – 13, Bavorská   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody jednoho OA. 

Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala uniklé provozní kapaliny. 

Předáno Policii ČR. 

 

09.44 – 12, U zastávky   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku 

násilným vstupem přes dveře. V bytě nikdo nenalezen. Předáno Policii ČR. 

 

09.59 – 17, Vondroušova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu protékající vody ve sklepním 

prostoru. Jednotka provedla násilný vstup do sklepních prostor a vypnula uzávěr 

vody. 

 

11.07 – 10, Práčská  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 a HZS DPP likvidovaly následky dopravní nehody 

tramvaje s motocyklem. Poţár motocyklu vzniklý dopravní nehodou hasila jednotka 

jedním proudem tlakové vody a motocykl byl zcela zničen. Dvě zraněné osoby 

předány do péče ZZS. Jednotky odstranily motocykl z komunikace, zasypaly uniklé 

provozní kapaliny sorbentem a tramvaj byla odtaţena do depa Hostivař. Příčinou 

vzniku poţáru motocyklu byla dopravní nehoda. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 100.000,- Kč 

 

11.47 – 9, Vysočanská   

 -dopravní prostředky-  

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala uniklé provozní kapaliny a 

odstranila havarovaná vozidla z vozovky. Dvě zraněné osoby předány do péče 

ZZS.  Předáno Policii ČR. 

 

12.11 – 3, Šrobárova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem vyteklé PHM na ploše cca      

15 m
2
. Zdroj úniku nezjištěn. K ohroţení ţivotního prostředí nedošlo. 

 

12.45 – 11, Bachova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt otevřen 

před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. 

 

14.10 – 5, Donátova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela bytovou jednotku na ţádost Policie ČR. 

V bytě nalezena osoba EX. Předáno ZZS. 

 

14.41 – 2, Budečská   

 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup přes dveře do bytové 

jednotky. Nalezena osoba EX. Předáno Policii ČR. 

 

14.51 – 13, Jeremiášova    

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody. Jednotka 

provedla protipoţární opatření a zasypání uniklých provozních tekutin. K ohroţení 

ţivotního prostředí nedošlo.  

 

14.52 – 14, Roţmberská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala únik oleje na komunikaci o rozměrech 

200 x 0.5 metru z bagru JCB pomocí sorbentu. Olejová skvrna pokračovala do 

ulice Podedvorská a Švestkova. Na místo vyţádána TSK. Ţivotní prostředí 

ohroţeno nebylo. 

 

15.23 – 1, Václavské nám.  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala poţár elektrického osvětlení ve 

stropním podhledu. Před příjezdem jednotky evakuováno 7 osob. Jednotka 

odstranila část podhledu o rozměrech cca 1m
2
,
 
k hašení pouţila 1 PHP CO2 a 

odvětrala objekt. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace 

osvětlení. 

 Škoda: 20.000,- Kč  

  

16.21 – 6, Terronská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 11 zasypala sorbentem uniklé PHM z proraţené 

nádrţe osobního automobilu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

16.28 – 4, 5. května   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela násilným vstupem přes okno pomocí 

automobilového ţebříku bytovou jednotku na ţádost Policie ČR. Nalezena osoba 

EX. Předáno Policii ČR. 

 

16.34 – 8, Sokolovská  

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí proudu tlakové vody poţár 

motorového prostoru osobního automobilu Audi A 6. Poţárem byl motorový prostor 

zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace 

motoru. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 60.000,- Kč 

  

16.46 – 18, Kbelská  

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala pomocí proudu tlakové vody poţár 

levého předního světlometu osobního automobilu Hyundai I 30. Poţár byl částečně 

lokalizován před příjezdem jednotky práškovým PHP 6. Poţárem byl zcela zničen 

světlomet a poškozeny hořlavé materiály v jeho okolí. Příčinou vzniku poţáru byla 

technická závada autoelektriky. 

 Škoda: 150.000,- Kč  

 

19.49 -  11, Bohúňova   

 -výškový obytný objekt- 
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 Jednotky HZS Praha stanice 4,6 a 7 byly vyslány k záchraně muţe, který chtěl 

skočit ze střechy. Před dojezdem jednotek byl jiţ muţ v péči příslušníků PČR. 

Jednotky tudíţ nezasahovaly. 

 

 
 


