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

                    od 06.00 hodin dne 14. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 15. 04. 2010 

 

06.22 – 3, Jana Ţelivského  

 - nákladové nádraţí – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu ve vyřazené 

stavební buňce. Příčina vzniku poţáru má zřejmou souvislost s činností zde 

přebývajících bezdomovců, pravděpodobně se jednalo o nedbalost při pouţívání 

otevřeného ohně. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

06.42 - 6, Šlejnická   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla za asistence Policie ČR násilný vstup oknem do 

bytu ve 2. NP obytného domu a zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání 

vody z poškozené stoupačky. 

 

07.20 - 4, Na Chodovci   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost  ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí 

uţivatelka, která byla předána do péče ZZS. 

 

07.28 - 4, Jivenská    

 - komunikace - 

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

z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 

po krádeţi PHM. 

 

08.28 - 9, Levobřeţní   

 - potok - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu neznámé pěny na hladině potoka 

Rokytka. Po průzkumu na místě příslušníci jednotky instalovali norné stěny na 

zachycení pěny a případ předali pracovnici Odboru  ţivotního prostředí MČ, která 

zajistí odebrání vzorků a další postup. 

 

09.21 - 4, Roškotova   

 - komunikace - 

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

z poškozené palivové nádrţe osobního automobilu. 

 

09.57 - 2, Římská   

 - garáţe - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k úniku CO2 v garáţích Českého rozhlasu. 

Příčina spuštění SHZ, kde je jako hasivo právě CO2, nebyla zjištěna. Příslušníci 

jednotky zamořené prostory odvětrali. 

 

09.58 - 15, Nám. Přátelství   

 - objekt v rekonstrukci - 

 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v administrativním objektu 

v rekonstrukci. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe čidlo reagovalo na prováděné 

práce. Jednalo se o planý poplach. 

 

11.50 - 16, Karlická   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olejovou skvrnu o velikosti cca 1x1m na 

vozovce. 
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12.05 - 13, Novořeporyjská    

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a po zadokumentování 

nehody Dopravní policií automobil vyprostili z příkopu a pomohli ho naloţit na 

vozidlo odtahové sluţby. 

 

13.02 - 6, Africká   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost  ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí 

uţivatelka, která byla předána do péče ZZS. 

 

13.40 - 5, Kukulova   

 - nemocnice - 

 Jednotka HZS FN Motol byla vyslána k výskytu kouře v budově nemocnice. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobilo zadřené loţisko výtahu. 

Příslušníci jednotky zakouřené prostory odvětrali. 

 

17.45 - 2, Plavecká   

 - komunikace - 

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

z poškozené palivové nádrţe autobusu. 

 

18.09 - 6, Na Petřinách   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí uţivatelka, 

která byla předána do péče ZZS. 

 

18.47 - 4, Na hřebenech   

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS ČT byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o poruchu čidla. Jednotka nezasahovala. 

 

19.51 - 16, Výpadová  

 - osobní automobil - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.8 ochladili část motoru a spodní části osobního 

automobilu po zahoření izolace výfukového potrubí. Poţárem ke škodě nedošlo. 

Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně technická závada. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

21.48 - 4, Pod svahem  

 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána ke zjištění původu kouře vystupujícího 

z okna domu. Po násilném vstupu do objektu bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené 

potraviny. Poţárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 

poţáru byla nedbalost uţivatele bytu při přípravě potravin. 

Škoda: 0,-Kč 

 

22.20 - 6, Na panikářce   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k zajištění roztrţeného přetopeného kotle 

na tuhá paliva. Průzkumem bylo zjištěno, ţe další nebezpečí nehrozí.  

 

22.54 - 16, Strakonická  
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 - osobní automobil -  

 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala tlakovou vodou poţár osobního 

automobilu Citroen Xantia. Poţárem byl zcela zničen motorový prostor vozidla. 

Poţár se dále nerozšířil. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně technická 

závada v palivovém systému vozidla.  

 Škoda: 40.000,-Kč  

 

00.12 – 4, Jalodvorská   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána na ţádost policie k vyproštění vozidla, 

které bylo mimo vozovku.  

 

 


