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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 30. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 29. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 30. 07. 2010 

 
 
06.40 -  3, Koněvova  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost PČR otevřeli příslušníci HZS Praha stanice 5 násilně dveře bytu uţivatele 

p. Mádla. Uvnitř nalezené dvě nemohoucí osoby byly předány ZZS. 
 
07.10 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, důvod spuštění 

čidla nezjištěn. 
 
07.47 -  22, K Netlukám 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4  byla přivolána k úniku PHM z osobního automobilu. 

K úniku došlo po narušení nádrţe při úmyslném odčerpávání. Uniklé PHM 
asanovány na ploše 2 x 2 m. K jejich prosáknutí do kanalizace nedošlo, ţivotní 
prostředí nebylo ohroţeno. 

 
09.12 -  4, Na hřebenech II.  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS České televize prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo 

aktivováno výfukovými zplodinami stavebního stroje, které pronikly do trafostanice 
otevřenými dveřmi. 

 
09.28 -  4, Na výsledku II.  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 6 násilně otevřeli dveře bytu uţivatelky. Po 

zpřístupnění bytu nemohoucí ţena předána ZZS.  
 
09.39 -  6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo aktivováno 

výpary při přípravě potravin. 
 
10.29 -  2, Jana Masaryka  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k zpřístupnění bytu uţivatelky pí 

Volené. Příslušníci jednotky se do bytu dostali přes okno výstupem po AZ. Uvnitř 
nalezený muţ předán ZZS. Zásah prováděn za asistence příslušníků PČR. 

 
10.59 -  10, U hráze  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k odchytu ptáka rorýse obecného, 

který uvízl pod okapem. Odchyt proveden po přistavění automobilového ţebříku – 
AZ. Pták předán zástupci spolku pro ochranu zvířat. 
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11.59 -  11, Opatovská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k poţáru odpadu v plastovém 

odpadkovém koši. Odpad prolit vodou dodávanou ze dţberové stříkačky. Poţárem 
nebyl koš poškozen. Příčinou vzniku byla nedbalost při kouření a odhození 
neuhašeného nedopalku do odpadu. Škoda nevznikla.  

  
12.22 -  1, Masarykovo nábřeţí 
 -vodní tok- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1 a 2 prověřovaly původ látky, která plavala na hladině 

náhonu u Mánesa. Na místě zjištěno, ţe látka vytéká z kanalizace. Jedná se o látku 
neutrální povahy na bázi kaolínu, jílu. Ţádné nebezpečí nehrozí. Další opatření 
provedli pracovníci PKaVT. 

 
12.59 -  5, V úvalu 
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS FN Motol provedla taktické cvičení se zaměřením na únik chlóru 

z čističky odpadních vod. 
 
14.06 -  6, Aviatická  
 -hangár- 
 Jednotka HZS Letiště provedla taktické cvičení se zaměřením na likvidaci poţáru 

podláţek v galvanovně. 
 
15.36 -  2, Sekaninova  
 -obytný objekt- 
 ZZS byla jednotka HZS Praha stanice 1 přivolána k zpřístupnění bytu uţivatelky pí 

Hanzíkové. Nakonec dveře otevřela sama jmenovaná. Poté odvezena ZZS. 
 
15.47 -  1, Wilsonova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Odpojeny AKU a asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do 
kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
16.21 -  17, Na Radosti  
 -provozní budova depa- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach, důvod 

spuštění čidla nezjištěn. 
 
17.13 -  21, Bělušická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu přestřiţení zámku zajišťující 

vchod do domu. Zámek nakonec přestřiţen majitelem, jednotka odvolána z trasy. 
 
18.15 -  8, Ratibořská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na 

vozovku z poškozené palivové nádrţe osobního automobilu. 
 
18.50 - 10, Nupacká  
 - soukromý pozemek - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v ulici. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe zakouření bylo způsobeno pálením odpadu. Příslušníci jednotky ohniště 
uhasili pomocí tlakové vody. 

  
19.41 - 6, Proboštská   
 - komunikace - 
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 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 
z poškozené olejové vany osobního automobilu. 

 
20.18 - 2, Štěpánská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru automobilu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe v blízkosti popelnic došlo k poţáru malého mnoţství odpadu. 
Poţár byl v zárodku likvidován občany. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

  
21.44 - 5, K Vodojemu   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 
 
22.07 - 3, Biskupcova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila uvězněné osoby z výtahu, který se pro poruchu 

zastavil mezi podlaţími.  
 
22.51 - 11, Pištěkova  
 - soukromý pozemek - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v ulici. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe zakouření bylo způsobeno pálením odpadu. Počínající poţár byl 
likvidován majitelkou parcely, jednotka nezasahovala. 

  
00.50 5, U Lesíka  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobil poţár sazí v komíně. Poţár příslušníci 
jednotky likvidovali pískem. 

  
02.33 - 9, Poděbradská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvola muţe, případ byl 
předán Policii ČR a ZZS. 

 
02.50 - 15, Za Zastávkou  
 - maringotka - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár maringotky slouţící jako 

kancelář příjmu ve sběrném dvoře. Příčinou vzniku poţáru, kterým bylo zničeno 
veškeré skromné vybavení maringotky - zachován zůstal pouze skelet, bylo 
úmyslné zapálení. 

  
03.36 - 8, Dolákova   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeţi PHM. 

 
04.15 - 3, Rečkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha snesla na ţádost ZZS do sanitky pacienta o vyšší hmotnosti. 
 
05.49 - 4, Hlavní  
 - komunikace - 
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 Jednotka HZS DDP zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 
z autobusu MHD. 

 
 
   
 
 
 
 


