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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 03. 08. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 02. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 03. 08. 2010 

 
06.49 – 8, Hnězděnská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha provedla uzavření hlavního uzávěru vody. Voda protékala 

v obytném domě do součástí rozvodů elektroinstalace.  
 
10.08 – 22, Petříkovská    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala skrvrnu oleje na komunikaci o rozměrech 

10x20 metrů.  
 
10.14 – 12, Krouzova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala skrvrnu PHM na komunikaci o rozměrech 

15x2 metry.  
 
12.04 – 1, Hybernská 
 -banka- 
 Jednotka HZS Praha asistovala Policii ČR při zajištění neznámého balíčku, který 

měl údajně obsahovat NVS.  
 
14.19 – 2, Lípová  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala spálené potraviny ponechané na plynovém sporáku 

uţivatelem bytu. Jednotka následně odvětrala byt a domovní komunikaci. Příčinou 
vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin.  

 Škoda: 0 Kč 
 
14.40 – 7, Umělecká  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plastovém 

kontejneru, který nebyl plamenným hořením poškozen. Příčina vzniku poţáru 
nebyla zjištěna, pravděpodobně se však jednalo o úmyslné zapálení nebo nedbalost 
při kouření.   

 Škoda: 0 Kč 
 
17.08 – 6, Zlatnice   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové pily strom, který padl přes 

komunikaci a bránil tak provozu.  
 
17.29 – 8, Voctářova  
  -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala skrvrnu oleje na komunikaci uniklou 

z osobního automobilu.  
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17.32 – 4, Zálesí    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru automobilu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe došlo k přehřátí motoru. Jednotka zajistila vozidla proti 
vzniku poţáru a odstranila ho na kraj komunikace, aby nebránilo provozu.   

 
18.05 – 8, Cínovecká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody kamionu a uţitkového 

automobilu. Jednotka vyprostila z havarovaného automobilu zraněnou osobu a 
předala jí do péče ZZS. Případ byl předán PČR.  

 
20.13 – 1, Národní  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o svářečské práce, nebezpečí nehrozilo a jednotka 
nezasahovala. 

 
20.41 – 6, Evropská  
 -travní porost- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu poţáru porostu. Jednotka nic 

nenalezla, nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 
 
23.24 – 5, Holečkova  
 -travní porost- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou poţár travního porostu na 

ploše 1 x 2 metry. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
00.11 – 10, Na louţi 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky DN 1 x OA. Řidič v péči ZZS. 

Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala uniklé provozní kapaliny 
sorbentem. 

 
03.09 – 6, Aviatická  
 -hotel- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o poruchu 

čidla, jednotka nezasahovala, byl to planý poplach. 
 
04.36 – 16, Strakonická  
 -kolejiště- 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala strom spadlý na trať u ţelezniční zastávky Malá 

Chuchle pomocí motorové pily. 
 
05.48 – 17, Na Radosti  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o poruchu čidla, 

jednotka nezasahovala, byl to planý poplach.  


