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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 02. 05. 2010 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 01. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 02. 05. 2010 

 

 

06.02 - 4, 5.května   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k dopravní nehodě dodávkového 

automobilu. Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a 

uniklé PHM zasypali sorbentem. 

 

06.51 - 6, Na Petřinách   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k asistenci ZZS při transportu pacienta. 

Příslušníci jednotky osobu snesli do vozidla ZZS pomocí nosítek. 

 

06.11 - 9, Poděbradská  

 - vrak osobního automobilu - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 3 likvidovali vodním proudem 1C poţár vraku 

osobního automobilu AUDI 80 v areálu opravárenské dílny. Automobil byl poţárem 

zasaţen v plném rozsahu. Zplodinami hoření a sálavým ţárem byly zničeny 

náhradní klempířské díly na osobní automobil Chevrolet. Příčinou vzniku poţáru 

bylo pravděpodobně úmyslné zapálení pachatelem, kterého na místě zajistili 

příslušníci PČR.  

 Škoda: 20 000,- Kč  

 

10.46 -  4, Sdruţení   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu. Příslušníci 

jednotky se do bytu dostali přes okno slaněním z vyššího patra. Dveře bytu 

otevřeny zevnitř, v bytě nalezen muţ ex. Další opatření provedla PČR a ZZS. 

 

11.01 -  4, V Šíhlách   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu. Násilně 

otevřeny dveře za asistence PČR. V bytě nalezena ţena exitus. Další opatření 

provedla PČR a ZZS. 

 

11.50  -  2, Podskalská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu. Násilně 

otevřeny dveře za asistence PČR. V bytě nalezen muţ exitus. Další opatření 

provedla PČR a ZZS. 

 

11.39 -  21, Zaříčanská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Pomocí autojeřábu havarovaný automobil vytaţen. Další opatření 

provedla PČR. 

 

11.59 -  7, U městských domů bez č.   

 -volné prostranství- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 3 uhasila vodou, dodávanou 1C proudem z vlastního 

zdroje, poţár stavebního dřeva na volném prostranství.  

 

13.30 -  4, Sdruţení   

 -obytný objekt- 

 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 6 asistovali PČR a vytvářeli cestu při 

vynášení osoby. 

 

14.51 -  6, Sídlištní   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu. V bytě 

upadla uţivatelka. Po otevření dveří zjištěno, ţe uvnitř s postiţenou je její vnučka. 

Uţivatelka jiţ byla v pořádku. 

 

15.21 -  10, Univerzitní  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k poţáru travního porostu. Hašeno 

vodou dodávanou 1C proudem a druhým tlakovým proudem z vlastního zdroje 

jednotky. Plocha poţáru cca 1500 m
2
. Příčina poţáru beze škody nebyla zjištěna 

(kouření, zakládání ohňů). PČR se na místo nedostavila. 

 

16.30 -  6, Studentská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k poţáru na balkoně bytové jednotky 

uţivatelky pí Čechové. Průzkumem zjištěno, ţe v truhlíku doutná rašelina. Prolita 

vodou z místního zdroje. Příčinou poţáru beze škody byla nedbalost při kouření. 

  

18.54 - 1, Nerudova    

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha odstranila uvolněnou střešní krytinu, která ohroţovala provoz 

na komunikaci. 

 

19.10 - 1, Klimentská    

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. 

 

19.21 - 18, Čakovice, Kostelecká   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 

po krádeţi PHM. 

 

19.41 - 4, Otakarova   

 - ţeleznice - 

 Jednotka HZS SŢDC likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v blízkosti 

ţelezniční trati. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností 

neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

22.35 - 6, Aviatická    

 - letiště - 

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
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23.38 - 2, Vinohradská   

 - telefonní budka - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí dţberové stříkačky doutnání tel. seznamu 

v telefonní budce. Příčinou vzniku poţáru bylo s největší pravděpodobností 

úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

00.25 - 4, Na Pankráci   

 - supermarket - 

 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu supermarketu. Jednalo se 

o planý poplach. 

 
 


