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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 04. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 03. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 04. 07. 2010 

 
06.03 – 1, Hybernská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v plechovém 

kontejneru.  
 
06.19 – 7, Komunardů 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku činţovního domu. Zásah byl 

proveden na ţádost a za účasti PČR. 
 
07.40 - 8, Kusého  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem rozlitý hydraulický olej na vozovce. 
 
09.05 - 10, Sazečská  
 - depo - 
 Jednotka HZS DPP odstranila z kolejiště v depu Hostivař přejetou kočku. 
 
09.46 - 5, V Úvalu  
 - nemocnice - 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila hlášení EPS v areálu nemocnice. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
11.26 - 13, Novořeporyjská 
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS před příjezdem jednotky. Vrak 
jednoho z havarovaných vozidel - dvoumístného sportovního vozu nezjištěné 
značky - zachvátil poţár, příslušníci jednotky jej likvidovali pomocí tlakové vody, 
u druhého havarovaného vozidla provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé 
ropné produkty zasypali sorbentem. Příčinou vzniku poţáru byla dopravní nehoda. 

 
11.28 - 5, Na Zámyšli 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost uţivatelky a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. 
 
11.38 - 8, Libeňský ostrov  
 - keř - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby zlikvidovala pomocí chemických prostředků 

vosy. Vosí hnízdo se nacházelo v hustém keři na nepřístupném místě, oznamovateli 
bylo doporučeno k likvidaci hnízda vyuţít odbornou firmu.  

 
 
12.39 - 6, Svatovítská 
 - stavba - 



 

2 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k převrácenému autojeřábu na stavbě tunelu 
Blanka. Příslušníci jednotky vyprostili z kabiny pomocí nastavovacího ţebříku 
zaklíněného jeřábníka. 

 
13.24 - 5, Pod Kavalírkou 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha v obytném domě zajistila skleněné nádoby s neznámou 

chemickou látkou. 
 
13.33 - 10, Limuzská 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému výskytu kouře na střeše obytného 

domu. Průzkumem na místě nebyl ţádný výskyt kouře zjištěn, jednalo se o planý 
poplach. 

 
13.36 - 12, Generála Šišky 
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 2C poţár travního porostu na skládce na 

ploše cca 50 x 100m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při 
kouření. 

 
13.58 - 6, Aviatická 
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na letištní 

plochu. 
 
14.17 - 10, Černokostelecká  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru travního porostu. Na udané 

adrese nebyl ţádný poţár zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
14.28 - 21, Slavětínská  
 - zahrada - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila zraněnou vlaštovku a předala ji příslušníkům 

odchytové sluţby. 
 
15.54 - 4, Novodvorská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobilo doutnající obloţení v rekonstruované 
výtahové šachtě. Příslušníci jednotky počínající poţár likvidovali pomocí tlakové 
vody. Příčinou vzniku poţáru byla zřejmě neopatrnost při práci s rozbrušovacím 
agregátem. 

 
16.00 - 4, 5.května  
 - metro - 
 Jednotka HZS DPP zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozeného poţárního vodovodu. 
 
17.05 - 10, Sazečská  
 - depo - 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v depu Hostivař. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
17.18 - 8, Křiţíkova  
 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 
podlaţími, uvězněné osoby.  

 
18.53 – 4, Čapkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření nahlášeného poţáru obytného domu. 

Průzkumem na místě nic nezjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
21.45 – 7, Nad Královskou oborou  
 - strom – 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala pomocí motorové pily strom spadlý na ţelezniční 

koleje. Na místě Policie ČR. 
 
23.43 – 8, Vosmíkových 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k otevření bytu na ţádost Policie ČR. Jednotka 

provedla do bytu násilný vstup a uvnitř nalezenou nemohoucí osobu předala do 
péče ZZS. 

 
00.02 – 7, Ostrov Štvanice 
 - vodní tok – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výpomoci Policii ČR se zajištěním ostatků ve 

vodě. Jednotka asistovala při nasazení člunu s jehoţ pomocí se Policie neúspěšně 
pokusila předmět vylovit. Další postup odloţen na denní dobu. 

 
01.30 – 13, U jezera  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k otevření bytu na ţádost Policie ČR. Po 

násilném vstupu do bytu nalezla jednotka dospělou osobu a dítě v pořádku. 
Předáno Policii ČR. 

 
01.57 – 18, Cukrovarská 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí proudu tlakové vody poţár čtyř plastových 

kontejnerů. Na místě Policie ČR.  
 
03.41 – 16, Strakonická  
 - vrakoviště – 
 Jednotky HZS Praha a SDH Zbraslav likvidovaly pomocí proudu tlakové vody poţár 

8 vraků osobních automobilů. Při násilném vstupu na pozemek jednotka odstranila 
část plotu. Domluvena dohlídka jednotkou SDH Zbraslav. Na místě Policie ČR.  

 
04.23 – 15, Janovská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala sorbentem skvrnu uniklých pohonných hmot o 

rozměrech 1x1m. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. Na místě Policie ČR. 


