Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 04. 09. 2011 do 06.00 hodin dne 05. 09. 2011
12.03 – 7, Jankovcova
- nákladní automobil Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí tlakové vody požár v kabině,
v prostoru autobaterií a hydraulické ruky nákladního odtahového automobilu
Mercedes Atego. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace
v prostoru baterií.
Škoda: 30 000,- Kč
12.48 – 10, Průběžná
-komunikaceJednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody motocyklu.
Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem.
Jednalo se o ujetí z místa dopravní nehody. Předáno PČR
13.14 – 13, Petržílkova
-provozní objektJednotka HZS DPP vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo určenou polohu.
Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému použití.
15.20 – 4, Nuselské schody
-volné prostranstvíJednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu požáru porostu. Likvidováno
za použití ženijního nářadí. Příčinou vzniku požáru bylo s největší
pravděpodobností odhození nedopalku.
Škoda: 0,-Kč
15.49 – 14, Bryksova
-volné prostranstvíJednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu požáru porostu. Jednalo se
o porost 20 x 30 metrů. Likvidováno tlakovou vodou. Příčinou vzniku požáru bylo
s největší pravděpodobností odhození nedopalku.
Škoda: 0,-Kč
17.11 – 1, Jelení
- koš Jednotka HZS Praha stanice 9 likvidovala pomocí B na volný výtok požár odpadu v
plechovém odpadkovém koši. Příčinou vzniku požáru byla s největší
pravděpodobností neopatrnost při kouření.
Škoda: 0,- Kč
18.22 – 1, Hybernská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky.
Provedeno uzavření vody. Předáno uživateli.
19.10 – 13, Pražský okruh
- tunel –
Jednotky HZS Praha, st. 6 a 8, byly vyslány k prověření aktivace EPS v kobce VN
v tunelu. Průzkumem nebyla příčina aktivace čidla EPS zjištěna. Jednalo se o
planý poplach. Případ byl předán pohotovosti fy ELTODO.
19.13 – 4, Vlastislavova x Ctiradova

1

- objekt v rekonstrukci –
Jednotky HZS Praha, st. 1 a 6, likvidovaly džberovou stříkačkou ohniště na
vypalování kabelů v prázdném objektu určeném k rekonstrukci. Příčinou vzniku
požáru bylo používání otevřeného ohně.
Škoda: 0 Kč
Uchráněno: 0 Kč
19.16 – 4, Na Hřebenech
- technicko-administrativní objekt –
Jednotka HZS ČT prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina aktivace čidla
EPS zjištěna. Jednalo se o planý poplach.
19.35 – 10, Goyova
- nákupní centrum –
Jednotka HZS Praha, st. 2 – protichemická jednotka, zajistila v prodejně Albert
igelitovou tašku s uzavřenými ampulemi s kovovou rtutí o celkové hmotnosti cca
250 g.
20.02 – 2, Chodská
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k případu úniku oxidu uhelnatého z
plynového průtokového ohřívače vody v koupelně bytové jednotky v činžovním
domě. Měřením byla v koupelně zjištěna nebezpečná koncentrace. Byl uzavřen
přívod plynu do ohřívače a byt byl odvětrán. Jedna nadýchaná osoba byla předána
ZZS a převezena na ošetření do nemocnice. Uživatelům bytu bylo doporučeno
plynové zařízení nepoužívat do doby revize odborně způsobilou osobou. Případ byl
předán Policii ČR.
20.03 – 10, Benešovská
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla násilný vstup po AZ oknem do bytové
jednotky v činžovním domě. V bytě se nacházela nemohoucí žena. Byla předána
přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR.
20.10 – 19, Kostelecká
- volné prostranství –
Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala vodou z místního zdroje ohniště na pálení
odpadků v ocelovém sudu v blízkosti hořlavých materiálů (dřevěných palet).
Příčinou vzniku požáru bylo rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství.
Škoda: 0 Kč
Uchráněno: 0 Kč
20.11 – 11, Radešovská
- dopravní prostředek –
Jednotka HZS Praha, st. 4, byla vyslána na žádost Policie ČR k vyproštění OA
Peugeot z pole. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo cca 750 m mimo
vozovku v korytě odvodňovací strouhy. Po dohodě s Policií ČR jednotka
nezasahovala.
23.23 – 17, Na Radosti
- depo metra –
Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS v depu metra Zličín. Průzkumem nebyla
příčina aktivace čidla EPS zjištěna. Jednalo se o planý poplach.
00.13 – 4, Závišova
- dopravní prostředek –
Jednotka HZS Praha, st. 5, vyprostila pomocí automobilového navijáku OA
Daihatsu, který při DN sjel na břeh botiče. Vozidlo bylo odpojením AKU zajištěno
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proti požáru a bylo zamezeno úniku provozních kapalin a PHM. Případ byl předán
Policii ČR.
03.42 – 12, Generála Šišky
- odpadkový koš –
Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plastovém
odpadkovém koši. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
Škoda: 1.000 Kč
Uchráněno: 0 Kč
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