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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 17. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 16. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 17. 07. 2010 

 
07.19 – 8, Čimická  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár odpadu v plechovém odpadkovém koši. 

Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 
 Škoda: 0 Kč 
 
07.39 – 5, Werichova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody tramvaje a nákladního 

automobilu. Případ byl předán PČR.  
 
08.53 – 17, Jiránkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném činţovním domě na 

ţádost PČR.  
 
10.26 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila EPS v areálu letištní haly. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
11.46 – 2, Kladská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru ve sklepě činţovního domu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o kouř z grilu. 
 
12.16 – 2, Sokolská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu a 

dvou tramvajových souprav.  
 
13.20 – 18, Ţamberská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár izolace odloţených el. kabelů 

na volném prostranství.  Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při zakládání ohňů 
v přírodě.  

 Škoda: 0 Kč 
 
13.50 – 15, Karosářská  
 -dílna- 
 Jednotka HZS DPP prověřila EPS v areálu dílny. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se 

jednalo o planý poplach.  
 
14.31 – 5, V úvalu  
 - skladové prostory – 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila EPS ve skladu archívu v objektu FN Motol. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zvýšení teploty v uzavřené 
místnosti.  Jednotka prostory odvětrala. 
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14.33 – 18, Tupolevova  
 - volné prostranství – 
 Jednotky HZS Praha Stanice 10 a SDH Letňany likvidovaly tlakovou vodou poţár 

porostu 20x30 metrů. Na místě PČR. Příčina vzniku poţáru byla nedbalost při 
kouření nebo úmyslné zapálení neznámou osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 
 
15.05 – 10, Karosářská (bez č.)   
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS DPP Hostivař prověřila spuštění čidla EPS. Průzkumem na místě 

zásahu bylo zjištěno, ţe se jednalo o zvýšenou prašnost v uzavřené místnosti. 
Jednalo se o planý poplach. 

 
15.09 – 3, Vinohradská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k vyproštění osoby z výtahu. Osoba 

byla vyproštěna před příjezdem jednotky na místo zásahu. 
 
16.24 – 3, Vinohradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném činţovním domě na 

ţádost PČR.  
 
17.16 – 20, Olomoucká  
 -automobil- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár v motorovém prostoru 

osobního automobilu ŠKODA Superb. Poţár poškodil AKU a plastové části kolem 
autobaterie. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada v motorové části, 
pravděpodobně v elektroinstalaci vozidla.  

 Škoda: 5000 Kč 
 
17.19 – 8, Bohnická  
 -obytný objekt- 
  Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru na střeše činţovního domu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o kouř z grilu. 
 
17.48 – 4, Táborská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha následky dopravní nehody dvou osobních automobilů. Případ 

byl předán PČR. 
 
17.59 – 21, Habrovská  
 -travní porost- 
 Jednotka HZS Praha a jednotky HZS SŢDC a SDH Újezd nad Lesy likvidovaly 

tlakovou vodou poţár travního porostu a pařezu na volném prostranství. Příčina 
vzniku poţáru nebyla zjištěna.  

 Škoda: 0 Kč 
 
18.16 – 9, Kolbenova x Kbelská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha následky dopravní nehody osobního automobilu a tramvaje. 

Případ byl předán PČR. 
 
18.21 – 2, Trojická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila 10 l kanystr s roztokem chloru, který byl volně odloţen 

na komunikaci.  
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18.22 – 4, Dvorecké náměstí    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném činţovním domě na 

ţádost PČR.  
 
18.27 – 13, Jánského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném činţovním domě na 

ţádost PČR. 
 
18.45 – 20, Chlumecká  
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Letňany likvidovala uniklé PHM z neznámého vozidla pomocí 

sorbentu na ploše 0,5 x 20 metrů. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
19.21 – 21, Českobrodská  
 -kolejiště- 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala poţár dřevěného kolejového praţce vodou 

z dţberové stříkačky. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
19.28 – 19, Schoellerova  
 -vodní plocha- 
 Jednotka SDH Letňany provedla ve spolupráci s Městskou policií odchyt 4 kachních 

mláďat. Předáno Městské policii. 
 
19.30 – 7, Dukelských hrdinů  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu technické pomoci. Jednalo se o 

asistenci při broušení a ochlazování kolejnic. 
 
20.02 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. Jednotka nezasahovala. 
 
20.19 – 6, Aviatická  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. Jednotka nezasahovala. 
 
20.50 – 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala únik hydraulického oleje z letadla na ploše  

5 m
2 
pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo.  

 
20.50 – 4, Kloboučnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila osobu uvízlou v kabině výtahu. Osoba 

v pořádku a výtah zajištěn proti pohybu a předán nájemníkům. 
 
21.24 – 1, Spálená  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila kočku uvízlou ve světlíku pomocí lezecké 

techniky. Zvíře v pořádku předáno majiteli. 
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22.09 – 14, Chlumecká  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky DN 2 x OA bez zranění. 

Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala uniklé provozní kapaliny 
sorbentem. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 
22.42 – 5, Radlická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu vody protékající obytným 

domem. Jednotka uzavřela hlavní uzávěr a odčerpala 30 cm. vody z bytové 
jednotky. 

 
01.10 – 7, Kostelní  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala poţár odpadu v plastovém kontejneru 

proudem tlakové vody. Poţárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru 
bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
01.49 – 4, Branická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody ţhnoucí ohniště na 

vypalování kabelů. Příčinou vzniku poţáru bylo rozdělávání otevřeného ohně.  
 Škoda: 0,- Kč 
 
05.48 – 2, Svobodova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody OA bez 

zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala uniklé provozní kapaliny 
sorbentem a předala případ Policii ČR. 

 
05.59 – 4, Severní 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody OA a NA bez 

zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala uniklé provozní kapaliny 
sorbentem a předala případ Policii ČR. 


