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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 01. 08. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 31. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 01. 08. 2011 

 
06.58 -  6, K letišti  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. 
 
07.26 -  17, Karlovarská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Automobil poškodil sloup VO a zůstal převrácený na střeše. Postaven 
na kola pomocí autojeřábu. 

 
08.47 -  11, Prašná  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Příslušníci jednotky u havarovaného automobilu odpojili AKU a 
asanovali vyteklé provozní kapaliny. Životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
10.50 -  4, Pod vilami  
 -volné prostranství- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 6 odstranili nalomené větve stromu, které 

hrozily pádem na chodník. 
 
11.12 -  8, Hlivická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k úniku vody v bytě ve 12. patře. 

Likvidováno uzavřením přívodu vody do bytu. 
 
11.15 -  22, Vyderská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu, který skončil převrácený v poli. Příslušníci jednotky po 
zadokumentování situace PČR postavili automobil zpět na kola. 

 
11.16 -  4, Neklanova 
 -podchod- 
 Jednotka HZS SŽDC  čerpala vodu ze zaplaveného podchodu. Nasazeno plovoucí 

čerpadlo. 
 
11.52 -  6, U Nových Vokovic  
 -obytný objekt- 
 Na žádost ZZS otevřeli příslušníci HZS Praha stanice 2 násilně dveře. Nalezená 

osoba předána do péče ZZS. 
 
12.02 -  2, Na Folimance  
 -obytný objekt- 
 Opět na žádost ZZS otevřeli příslušníci HZS Praha stanice 1 násilně dveře bytu 

Uživatelka (věk cca 70 let) předána do péče ZZS. 
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13.23 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně   
 -provozní budova- 
 Příslušníci jednotky HZS Letiště poskytli předlékařskou pomoc osobě, která při mytí 

oken spadla z výše 8 m. Osoba převezena ZZS do nemocnice. 
 
15.06 -  5, Radlická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala vyteklý motorový olej z proražené vany 

osobního automobilu. Životní prostředí nebylo ohroženo. 
 
15.09 -  9, Pod šancemi  
 -opuštěný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 dohasila vodou z džberové stříkačky dohořívající  

ohniště. Oheň v opuštěném objektu bývalé tiskárny rozdělaly osoby bez domova.  
 
15.32 -  1, Pražský Hrad, I. nádvoří  
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo 

se o planý poplach. 
 
15.41 -  2, Legerova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila místo dopravní nehody osobního automobilu 

a motocyklu.  Příslušníci jednotky tlakovou vodou spláchli vozovku. 
 
16.01 -  5, U klavírky  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 násilně a bez poškození otevřela dveře bytu v 2. 

patře. V bytě nalezená uživatelka byla předána do péče ZZS. 
 
16.24 -  8, Zenklova  
 -obytný objekt- 
 Na žádost PČR otevřeli příslušníci HZS Praha stanice 3 dveře bytu v přízemí. 
 
16.51 -  2, Wilsonova, žst. Praha-Hlavní nádraží  
 -lokomotiva- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 a jednotka HZS SŽDC byly přivolány k požáru 

dieselelektrické lokomotivy. Lokomotiva stála na 5. nástupišti. Průzkumem bylo 
zjištěno, že se jednalo o požár nečistot a mastných úsad v prostoru přední nápravy 
pod kabinou strojvedoucího. Likvidováno prolitím vodou dodávanou z džberové 
stříkačky. Příčinou požáru beze škody byla technická závada brzdné soustavy. 

  
16.55 -  14, Chlumecká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 asanovala vyteklý motorový olej na ploše 1 x 1m. 

Životní prostředí nebylo ohroženo. 
 
17.49 -  7, Strosmayerovo nám.  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 uhasila ohniště pod mostem, v němž osoby bez 

domova vypalovaly izolaci kabelů. Požárem škoda nevznikla.  
- 
20.10 - 9, Freyova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost uživatele a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v obytném domě. 
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22.08 - 7, Jankovcova 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozeného kanystru. 
 
23.46 - 14, Kardašovská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v obytném domě. Zde byla nalezena nemohoucí uživatelka, která byla 
předána do péče ZZS.  

 
00.42 - 10, Přípotoční  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů. Požár 
byl likvidován nájemníky před příjezdem jednotky.  

  
01.27 - 13, Přecechtělova  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru.  
 
02.15 - 15, Doupovská  
 - prodejní stánek - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár stánku s ovocem 

a zeleninou. Příčinou vzniku požáru, kterým byl stánek prakticky zničen včetně 
uskladněného zboží, byla technická závada elektroinstalace. 

  
03.11 - 5, Kukulova    
 - nemocnice - 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila hlášení EPS v areálu nemocnice. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
 


