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

                    od 06.00 hodin dne 04. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 05. 08. 2010 

 

06.48 - 8, Střelničná   

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZSP DP hl.m.Prahy (st.Hostivař) byla vyslána k vyproštění osoby 

z kabiny výtahu, která uvízla mezi podlažími stanice metra. Osoba byla vyproštěna 

před příjezdem jednotky na místo. 

 

09.39 - 11, K Horkám   

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že reakci čidla způsobily stavební práce v objektu. 

 

11.35 - 6, Evropská.   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k vyproštění NA částečně zapadlého 

v příkopu. Vozidlo bylo vyproštěno pomocí automobilového jeřábu. 

 

13.02 - 10, Rybalkova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům policie ČR. 

 

13.17 - 15, U kabelovny   

 - provozní objekt - 

 Příslušníci jednotky HZSP Zentiva likvidovali 2ks PHP 5CO2 plamenné hoření 

produktů pyrolýzy ve spalovně č.940. Vzhledem k tomu, že nedošlo k rozšíření 

hoření mimo prostor technologie nejednalo se o požár.   

 

14.01 - 6, Veleslavínská   

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění uvolněného skalního masívu o 

rozměru cca 3 x 1,5m, který se sesunul na zaparkované automobily. Příslušníci 

jednotky místo zajistili proti vstupu osob. Na místo byl povolán statik. 

 

14.27 - 17, Řevnická   

 - provozní objekt - 

 Příslušníci jednotky HZSP DP hl.m.Prahy (st.Zličín) vyprostili osobu z kabiny 

výtahu, která uvízla mezi podlažími stanice metra. 

 

14.39 - 9, Poděbradská x Slévačská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZSP DP hl.m.Prahy (st.Hostivař) byla vyslána k dopravní nehodě OA a 

tramvaje. Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a 

uniklé PHM zasypali sorbentem. 

 

14.50 - 15, Průmyslová x Černokostelecká   

 - komunikace - 

 Jednotky HZS Praha a MSDH Řeporyje byly vyslány k dopravní nehodě dvou OA. 

Příslušníci jednotek na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM 

zasypali sorbentem. 

 

15.00 - 13, K Třebonicům bez č.  

 - volné prostranství -   
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 Příslušníci jednotek HZS Praha st.7 a 8 a MSDH Ořech likvidovali vodními proudy 

2C požár odpadu a dvou starých nepoužívaných nádrží od asfaltu. Požárem ke 

škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru bylo pálení odpadu neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

15.04 - 5, U smíchovského hřbitova   

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k záchraně osoby kterou údajně zavalil 

náhrobní kámen. Průzkumem bylo zjištěno, že osoba pouze upadla a je v péči 

ZZS. Jednotka nezasahovala.  

 

15.54 - 6, Na Petřinách   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 

 

15.57 - 11, Metodějova   

 - obytný objekt - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha  st.4 vyprostili osobu z kabiny výtahu, která uvízla 

mezi podlažími obytného domu. 

 

18.23 - 5, Högerova   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k zajištění úniku neznámé kapaliny na 

komunikaci z cca 20 litrového kanystru. Příslušníci jednotky kanystr zajistili a 

uniklou olejovou barvu likvidovali sorbentem. 

 

18.25 - 21, K Dubči   

 - komunikace - 

 Jednotka MSDH Praha Koloděje byla vyslána k zajištění větve spadlé do rybníka. 

Příslušníci jednotky polom likvidovali motorovou pilou. 

 

18.38 – 1, Wilsonova   

 - metro – 

 Jednotka HZS DP Kačerov vyprostila z výtahu osobu uzavřenou zde po technické 

závadě.  

 

19.05 – 14, Horusická  

 - dopravní prostředek – 

 Jednotky HZS Praha a SDH Řeporyje dohašovaly proudem tlakové vody požár 

elektroinstalace osobního automobilu Škoda Felicia. Prvotní zásah provedl majitel 

vozu pomocí PHP. Požárem byla zničena palubní deska a její elektroinstalace. 

Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace automobilu. 

 Škoda: 5 000,- Kč 

  

19.18 – 15, Nákupní   

 - garáže – 

 Jednotky HZS Praha a SDH Řeporyje byly vyslány k případu skvrny provozních 

tekutin uniklých z osobního automobilu. Jednotky likvidovaly skvrnu pomocí 

sorbentu. Předáno Policii ČR. 

 

19.26 – 15, Högerova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k zajištění nádob s neznámou chemickou látkou. 

Na místě zjištěno, že se jedná o dva 5ti litrové barely s barvou. Jednotka je odvezla 

s sebou na základnu. 
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23.31 – 5, Preslova  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru na papír. Sálavým teplem byla poškozena přední, plastová mřížka 

kapoty zaparkovaného osobního automobilu Ford Escort. Příčinou vzniku požáru 

bylo pravděpodobně odhození nedopalku cigarety, nelze vyloučit ani úmyslné 

zapálení. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 8 000,- Kč 

 

00.20 – 4, Mariánská  

 - kontejnery – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár dvou plastových 

kontejnerů. Sálavým teplem byly poškozeny plastové části zaparkovaného 

osobního automobilu Škoda Felicia. Poškozeny byly: plastová lišta na boku vozidla 

a zadní sdružené světlo na straně spolujezdce. Příčinou vzniku požáru bylo 

pravděpodobně odhození nedopalku cigarety, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

Předáno Policii ČR. 

 

05.15 – 10, Moskevská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající obytným domem. 

Jednalo se o prasklou trubku k umyvadlu. Jednotka uzavřela přívod vody do bytu. 

Na místě Policie ČR. Předáno volajícímu. 

  

 

 
 


