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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 21. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 20. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 21. 07. 2010 

 
07.19 – 10, Kodaňská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (nedbalost při 
kouření, úmysl). 

 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
08.01 – 7, Hlávkův most   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotky HZS Praha, st. 1 a 3, odstranily následky DN mikrobusu a dvou OA. Dvě 

zraněné osoby byly převezeny ZZS na ošetření do nemocnice. Vozidla byla 
odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR.    

 
08.12 – 17, Na Radosti   
 - depo DPP – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci smyčky EPS. Příčina aktivace nebyla 

průzkumem zjištěna. Jednalo se o planý poplach.  
 
08.32 – 3, Rokycanova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala sorbentem únik motorového oleje (cca 4 l) 

z OA Š Octavia. K úniku do kanalizace nedošlo. Případ byl předán MP. 
 
08.51 – 9, Nad Kolčavkou  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala sorbentem únik PHM z OA Opel. K úniku do 

kanalizace nedošlo. 
 
10.15 – 10, Na Louţi  
 - obytný objekt – 
 Knotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost ZZS vstup po AZ oknem bez 

poškození do bytové jednotky ve 4. NP činţovního domu. V bytě byla nalezena 
zraněná ţena. Byla předána přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
11.06 – 6, Maďarská x Terronská   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala sorbentem olej vyteklý z převodovky dodávky 

Citroën Jumper. 
 
11.51 – 13, Janského – Kurzova  
 - porost – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny poţár 

okrasných keřových tújí na meziblokovém dvoře na ploše cca 30 x 30 m. 
Plamenným hořením byly zasaţené túje zničeny. Příčinou vzniku poţáru byla hra 
dětí do 15 let věku s otevřeným ohněm. Na místě Policie ČR – MO Stodůlky. 

 Škoda: 50.000 Kč Uchráněno: 50.000 Kč 
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12.14 – 6, Kamýcká   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala sorbentem vytékající PHM z proraţené 

nádrţe OA Š Felicia. Nádrţ byla provizorně utěsněna tmelem. K úniku do 
kanalizace nedošlo. Případ byl předán majiteli vozidla. 

 
12.47 – 3, Koněvova   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala sorbentem motorový olej vyteklý z OA BMW. 

K úniku do kanalizace nedošlo. Případ byl předán MP. 
 
12.48 – 4, Nad Šeberákem   
 - přírodní prostředí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, odchytila pomocí nastavovacího ţebříku a podběráku 

uvízlé divoké kachny. Kachny byly vypuštěny na volnou vodní plochu. 
 
12.54 – 10, Vršovická   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla násilný vstup vchodovými dveřmi přeštípnutím 

zajišťovacího řetízku do bytové jednotky ve 2. NP činţovního domu. V bytě byl 
nalezen muţ při vědomí. Byl předán přítomné ZZS.  

 
13.16 – 9, V Třešňovce  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, vyprostila osoby ze zablokovaného výtahu v panelovém 

domě. 
 
13.18 – 10, Sazečská   
 - ústřední dílny DPP – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci smyčky EPS v dílnách DPP v hale „B“ 

halového komplexu. Průzkumem nebyla příčina aktivace zjištěna. Jednalo se planý 
poplach.  

 
13.27 – 12, K Jezu    
 - vodní tok – 
 Jednotky HZS Praha, st. 3, 5 a 6, vyprostily ve spolupráci s poříčním oddělením MP 

malou motorovou loď uvízlou na hraně modřanského jezu s jedním muţem a psem 
na palubě. Loď byla vytaţena na závěsu za člunem poříčního oddělení a odtaţena 
proti proudu na bezpečné kotviště, kde byla vyvázána. Případ byl předán MP. 

 
13.35 – 10, V Dolině  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k vyproštění osob ze zablokovaného 

výtahu v činţovním domě. Dle telefonického sdělení byly osoby vyproštěny před 
dojezdem jednotky. Jednotka byla z cesty odvolána zpět na základnu. 

 
14.33 – 1, Praţský hrad, Zlatá ulička u Daliborky  
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, prověřila aktivaci smyčky EPS. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe EPS byla aktivována vlivem poruchy čidla. Jednalo se o planý poplach. 
 
15.03 – 4, Na Strţi  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem motorový olej vyteklý z OA na 

ploše cca 2 m
2
. K úniku do kanalizace nedošlo. Případ byl předán Policii ČR. 
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15.38 – 4, Bartoškova   
 - areál nádraţí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou ohniště na vypalování kabelů 

v areálu nádraţí „Praha-Vršovice“. Osoba, která ohniště zaloţila a nacházela se na 
místě, byla předána Policii ČR. Na místo se dostavila jednotka HZS SŢDC, které byl 
případ předán. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání otevřeného ohně. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
16.46 – 1, Újezd  
 - přírodní prostředí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala dţberovou stříkačkou ohniště na vypalování 

kabelů v areálu petřínských sadů. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání otevřeného 
ohně. Na místě MP. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
17.15 – 10, Průmyslová   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala sorbentem únik cca 40 litrů PHM z proraţené 

nádrţe OA Š Felicia v areálu ČS. Nádrţ byla provizorně utěsněna tmelem. K úniku 
do kanalizace nedošlo. Předáno obsluze ČS, která si zajistí další úklid komunikace. 

 
17.58 – 16, Strakonická   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, odstranila pomocí motorové pily strom spadlý na 

cyklostezku. Případ byl předán MP. 
 
18.13 – 9, Kolbenova x Kbelská  
 - přírodní prostředí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala vodou z místního zdroje opuštěné ohniště 

osob bez stálého pobytu na opuštěném pozemku bývalé zahrádkářské kolonie. 
Příčinou vzniku poţáru bylo rozdělávání otevřeného ohně. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.48 – 4, Na bitevní pláni  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ohlašovatele vstupní dveře do bytové 

jednotky v 6.NP obytného domu. Případ byl předán Policii ČR. 
 
18.51 – 6, Lipská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu s přívěsem, z něhoţ spadl převáţený automobil. Jednotka 
dále zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny, případ byl předán Policii ČR. 

 
19.17 – 1, Hybernská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl předán majiteli vozidla. 
 
19.24 – 3, Rokycanova, bez č.  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, poţárem byl kontejner zničen. 

 Škoda: 7.000 Kč 
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19.33 – 2, U nemocnice   
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila dítě ze zamčeného osobního automobilu. Případ byl 

předán majitelce vozidla. 
 
20.20 – 2, Jana Masaryka   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ohlašovatelky dveře do bytu, kde se 

nacházelo dítě. Dítě bylo nalezeno v pořádku, případ byl předán ohlašovatelce. 
 
21.02 – 8, Toruňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu, kde 

se nacházela starší ţena s podezřením na zdravotní potíţe. Dveře byly otevřeny 
před příjezdem, jednotka nezasahovala. 

 
21.08 – 8, U měšťanských škol   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha odstranila padlý strom pomocí řetězové pily. Případ byl bez 

předání. 
 
21.44 – 6, Čílova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl bez předání. 
 
23.34 – 8, Kostelecká   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
01.52 – 8, Vítkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na ţá-

dost Policie ČR. Na místě bylo zjištěno, ţe jednotka není potřeba, a nezasahovala.  
 
02.15 – 5, Hennerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře vycházejícího ze sklepa 

obytného domu. Průzkumem nebyl ţádný poţár ani jiné nebezpečí zjištěn, jednalo 
se o planý poplach. 

 
02.51 – 10, V Olšinách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného úniku plynu. Byl zjištěn pouze 

zápach ze starého plynového potrubí, případ byl předán Praţské plynárenské, a.s. 
 
03.03 – 19, Uherská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl předán Policii ČR.  
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04.17 – 10, Pod altánem 
 -garáţ- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v opuštěné 

nevyuţívané garáţi. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost nebo úmyslné zapálení 
(v souvislosti s pobytem osob bez domova), škoda poţárem nevznikla. 

 Majitel: nezjištěn -dále nešetřeno- 
 
05.49 – 6, Nad Šárkou  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha uzavřela přívod vody na WC v bytě, jelikoţ docházelo k jejímu 

úniku. Případ byl předán majitelce.  
 


