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

                    od 06.00 hodin dne 28. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 29. 11. 2010 

 
07.50 – 2, Jana Masaryka  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k poţáru porostu. Průzkumem nalezla 

uhašené ohniště po vypalování kabelů. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl. 
 Škoda: 0 Kč 
 
09.03 – 4, Jankovská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 vyprostila hydraulickým vyprošťovacím zařízením za 

pomoci Petmedic srnu uvízlou v plotě. 
 
11.13 – 5, Plzeňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla na ţádost Policie ČR pomocí 

nastavovacího ţebříku násilný vstup oknem do bytové jednotky. V bytě nebyl nikdo 
nalezen. 

 
15.34 – 1, Na poříčí  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka zajistila vozidla proti vzniku poţáru a odstranila vozidla 
z tramvajového pásu. 

 
16.21 – 20, Skorkovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 zasypala sorbentem skvrnu PHM vyteklých 

z proraţené nádrţe osobního automobilu na komunikaci. Nádrţ provizorně utěsnila. 
 
19.01 – 3, Jana Ţelivského  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a HZS SŢDC likvidovaly 2C proudy poţár autobusu 

Mercedes LP 711. Autobus byl poţárem zcela zničen. Dále byl poţárem poškozen 
karavan na podvozku Avia. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada plynového 
přenosného radiátoru. 

 Škoda: 300.000,-Kč 
  
19.19 – 3, Viklefova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela na ţádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena osoba EX. Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
00.41 – 13, Fantova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k případu osoby hrozící sebevraţdou. 

Osoba byla zajištěna Policií ČR před dojezdem jednotky na místo případu. Jednotka 
nezasahovala. 

 
02.10 – 6, K Roztokům  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 vyprostila uvízlý traktůrek. Předáno majiteli. 
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03.50 – 13, Jánského  
 -kotelna- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odčerpala plovoucím čerpadlem vodu ze zatopené 

kotelny. Předáno obsluze kotelny. 
 
04.36 – 14, Podedvorská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k dopravní nehodě dodávkového 

automobilu. Na místě bylo vozidlo stabilizováno proti pádu mimo komunikaci. 
Předáno majiteli a Policii ČR. 

 
05.23 – 13, Praţský okruh  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

dodávkových automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru. Předáno Policii 
ČR. 

 
 
 


