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

                    od 06.00 hodin dne 30. 03. 2010 do 06.00 hodin dne 31. 03. 2010 

 

08.35 -  2, Náplavní   

 -hotel- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu násilného otevření dveří 

hotelového pokoje s porouchaným zámkem. Dveře před dojezdem otevřeli 

příslušníci Městské policie a recepční hotelu. Jednotka tudíţ nezasahovala. 

 

12.31 – 4, Branická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na ţádost policie byt v obytném objektu. 

Na místě nalezena nemohoucí uţivatelka, která byla předána ZZS. Předáno Pol icii 

ČR. 

 

12.55 – 3, Nám. Jiřího z Poděbrad   

 -volné prostranství-  

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k úniku chladící kapaliny z osobního 

automobilu bez RZ. Únik kapaliny zamezen, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 

12.58 – 15, U kabelovny   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, 

jednalo se o planý poplach. 

 

13.49 -  10, Jiţní spojka u lanového mostu směr Barrandov   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Automobil narazil do svodidel. Jedna zraněná osoba předána ZZS. 

Příslušníci jednotky dále odpojili AKU a asanovali vyteklé provozní náplně. K jejich 

úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 

13.50 -  10, Strašnická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DPP zajistila místo dopravní nehody osobního automobilu a 

tramvaje. Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru. Předáno Policii ČR. 

 

14.11 -  4, Pravá   

 -obytný objekt- 

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

Jmenovaná upadla a zůstala leţet za dveřmi. Nemohla sama vstát a dveře bytu 

otevřít. Příslušníci jednotky násilně otevřeli dveře a nalezenou uţivatelku předali 

ZZS.  

 

14.59 – 7, Komunardů   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a tramvaje. Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru. Předáno Policii 

ČR. 

 

16.01 – 15, Veronské náměstí   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 asanovala sorbentem uniklé PHM z osobního 

automobilu. Předáno majiteli. 
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16.42 -  4, Nám. Prezidenta Masaryka   

 -rodinný dům- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu zpřístupnění rod. vilky. 

Příslušníci jednotky se dovnitř dostali oknem výstupem po nastavovacím ţebříku. 

Dveře otevřeli zevnitř bez jejich poškození. Majitelka předána ZZS. 

 

17.13 -  8, Třeboradická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu násilného otevření dveří 

bytu. Dveře zajištěny bezpečnostními zámky. Zvolen náhradní vstup přes balkon. 

Uvnitř nalezena ţena ex. Další opatření provedli příslušníci PČR. 

 

18.18 -  10, Na padesátém   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu, kde se 

měla nacházet osoba, jeţ se neozývá. Po zazvonění osoba otevřela sama, 

jednotka dále nezasahovala. 

 

19.14 – 10, Limuzská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu zápachu plynu v bytě. Na místě bylo 

zjištěno, ţe se jedná o zápach z odlakovače, nebezpečí nehrozilo. 

 

19.18 – 11, Chilská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a motocyklu, a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. 

Tři zraněné osoby byly v péči ZZS před příjezdem jednotky, případ byl předán 

PČR. 

 

19.51 – 6, Tobrucká   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha odstranila na ţádost Policie ČR krev z vozovky pomocí 

tlakové vody. Případ byl předán PČR. 

 

20.22 – 6, Evropská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha vyprostila kočku z ventilační šachty pomocí výškové techniky. 

Zvíře bylo s celým případem předáno ohlašovatelce. 

 

20.34 – 14, K Hutím  

 -demolice- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody poţár odpadu v opuštěných 

garáţích. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna, škoda poţárem nevznikla. 

 

20.52 – 11, Opatovská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZSP DPP zasypala sorbentem chladící kapalinu na vozovce, která 

unikla z autobusu MHD. Případ byl bez předání. 

 

22.36 – 15, Karosářská    

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZSP DPP prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 

22.37 – 2, Na Zderaze   
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 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu zápachu kouře v domě. Průzkumem 

byl zjištěn slabý zápach kouře v posledním podlaţí obytného domu, zdroj kouře 

však nebyl nalezen. Případ byl předán ohlašovateli s poučením o průběţném 

monitorování situace. 

 

01.13 – 13, Novořeporyjská  

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka byla vyslána k případu údajného poţáru kamionu. Na místě bylo zjištěno, 

ţe došlo pravděpodobně k úniku a následnému vznícení oleje o horký povrch 

výfuku v motorové části nákladního automobilu Iveco. Ţádné poškození poţárem 

nebylo zjištěno, příčinou vzniku poţáru byla technická závada – nepředpokládaná 

změna provozních parametrů. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

03.40 – 11, Novomeského    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z násilně 

poškozené nádrţe osobního automobilu. Případ byl předán Policii ČR. 

 
 


