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

                    od 06.00 hodin dne 04. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 05. 04. 2010 

 

06.06 - 9, Českomoravská bez č.  

 -čerpací stanice PHM s myčkou- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním C proudem požár střešní izolace 

na objektu mycí linky. Požárem byla zasažena tepelná izolace a izolační folie na 

ploše 4 x 2 m. Dále byly zasaženy kabely elektroinstalace osvětlení reklamy. 

Z požářiště byl odebrán vzorek elektroinstalace k dalšímu zkoumání v TÚPO. Byla 

doporučena revize elektroinstalace. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně 

technická závada. 

 Škoda: 50 000 Kč 

  

08.10 - 6, Na Větrníku   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu v délce 30m sorbentem. 

 

08.40 - 4, Štúrova   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu PHM sorbentem. 

 

09.54 - 4, Jeremenkova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k asistenci ZZS při transportu pacienta. 

Příslušníci jednotky osobu snesli do vozidla ZZS pomocí nosítek. 

 

12.06 - 7, U Pergamenky   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu pomocí 

automobilového žebříku byl případ předán příslušníkům policie ČR a ZZS. 

 

14.59 - 8, Povltavská   

 - vodní hladina - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali pomocí sorbčních hadů a sorbentu  

olejovou skvrnu na hladině Vltavy. Místo bylo předáno pracovníkům životního 

prostředí 

 

15.06 - 2, Letenský tunel   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru, dvě osoby 

vyprostili pomocí vyprošťovacího nářadí a předali je ZZS, a uniklé PHM zasypali 

sorbentem.  

 

16.03 - 21, Dubinská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění ulomené větve nad komunikací. 

Příslušníci jednotky větev likvidovali motorovou pilou po automobilovém žebříku. 

 

17.09 - 4, 5.května   

 - komunikace -  
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 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Průzkumem bylo zjištěno, že blíže neurčené množství PHM uniklo do kanalizace. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu PHM na ploše cca 2x2 sorbentem.  

 

18.46 – 9, Drahobejlova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala zasypáním skvrnu uniklých provozních 

tekutin o rozloze cca 10 m
2
. K ohrožení životního prostředí nedošlo. 

 

19.00 – 6, K Padesátníku   

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou požár porostu o rozloze 

cca 4 m
2
. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 

 

20.17 – 6, Truhlářka    

 -vodní tok- 

 Jednotka SDH Nebušice provedla opětovný sběr uhynulých ryb z hladiny retenční 

nádrže. Předchozí sběr byl proveden 2.4.2010 v 21.19 hod. 

 

22.24 – 4, U křížku   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před 

příjezdem jednotky a jeho uživatelka v péči ZZS. 

 

23.13 – 6, Generála Píky  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána na kontrolu po požáru bytového 

rozvaděče. Požár uhasila uživatelka  bytu jednoduchými hasícími prostředky. 

Požárem byl zničen plastový bytový rozvaděč s jističi. Jednotka odpojila rozvaděč 

od přívodu el. energie. Příčinou vzniku požáru závada na elektroinstalaci.

 Škoda: 2 000,- Kč. 

 

03.03 – 4, Krumlovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 prověřila hlášení signalizace EPS. Jednalo se o 

planý poplach způsobený zmáčknutým tlačítkem. 

 
 


