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

                    od 06.00 hodin dne 02. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 03. 05. 2010 

 

10.40 – 2, Šumavská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila pomocí AZ část uvolněné římsy na 

činžovním domě. Před odjezdem jednotky došlo pádem části římsy k poškození 

zaparkovaného OA. Nebezpečný prostor byl vymezen páskou. Na místě Policie ČR 

a MP. Případ byl předán MP. 

 

12.06 – 10, Počernická   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k zajištění po údajné DN. Průzkumem 

nebylo nic nalezeno. Jednalo se o planý poplach. 

 

12.46 – 4, U Družstva Repo  

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala tlakovou vodou požár hrabanky na ploše 

cca 3 x 3 m. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření – 

odhození nedopalku do suché vrstvy hrabanky. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

 

14.36 – 10, Litevská   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala zasypáním sorbentem olejovou skvrnu na 

komunikaci na ploše cca 1 x 2 m. Případ byl předán Policii ČR. 

 

18.56 – 10, Limuzská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly 

z osobního automobilu. Případ byl předán Policii ČR. 

 

20.28 – 4, Bojanovická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky v 5.NP obytného domu. Případ byl předán Policii ČR. 

 

20.56 – 1, Václavské nám.   

 -metro- 

 Jednotka HZSP DPP vyprostila ženu, která se nacházela v kolejišti, cca 300 m 

v tunelu ve stanici Můstek B.  

 

21.46 – 9, Litoměřická  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 

zapálení, požárem byl kontejner zničen. 

 Škoda: 7.000 Kč 

 

22.02 – 4, Zálesí   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření dveří do bytu na žádost 

Policie ČR. Uživatelka bytu nakonec otevřela sama, případ byl předán Policii ČR. 

 

00.58 – 1, Václavské nám.   
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 -metro- 

 Jednotka HZSP DPP odstranila krev z kolejiště tlakovou vodou. 

 

01.43 – 9, Kovanecká   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly 

z nákladního automobilu. Jednotka dále zabránila průniku do kanalizace a zbytek 

PHM z nádrže odčerpala. Případ byl předán Městské Policii. 

 
 


