
 

1 

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

                    od 06.00 hodin dne 09. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 10. 08. 2010 

 

06.34 – 15, Štěrboholská spojka   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila pomocí navijáku zapadlý kamion, který 

byl mimo vozovku. Na místě PČR.  

 

08.39 – 7, Dělnická  

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k požáru dodávky zn. Nissan Cabstar. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár kabelů u akumulátoru. 

Požár byl uhašen před příjezdem jednotky vodou z místního zdroje. Požárem byla 

poškozena izolace kabelů u akumulátoru. Příčinou vzniku požáru byl přechodový 

odpor na kontaktech akumulátoru.  

 Škoda: 1.000,- Kč 

 

08.36 – 6, M.J.Lermontova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí motorové pily padlý strom na 

vozovku. Na místě PČR. 

 

09.45 – 4, Otakarova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu padlému stromu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o keř opřený o elektrorozvaděč. 

Nebezpečí nehrozilo, jednotka nezasahovala.  

 

10.29 – 4, Kotorská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. Byt 

otevřen příbuzným, který se dostavil v průběhu zásahu s klíči od bytu. V bytě 

nalezen muž EX. Na místě PČR. 

 

11.32 – Dětská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. Byt 

otevřen před příjezdem jednotky. Na místě ZZS. 

 

10.44 – 22, V Pitkovičkách   

 - garáž –  

 Jednotka HZS Praha stanice 4 odčerpala vodu ze zatopených prostor garáže 

pomocí plovoucího čerpadla a ejektoru. 

 

13.23 – 5, Radlická  

 - automobil – 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou požár automobilu zn. 

Iveco Daily. Požárem byla zcela zničena motorová část vozidla a prostor pro 

cestující. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace v motorové 

části.  

 Škoda: 100.000,- Kč 

 

13.19 – 12, Podchýšská    

 - volné prostranství – 
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 Jednotky HZS Praha stanice 6 a SDH Dolní Břežany byly vyslány k případu kouře 

v dáli. Průzkumem na místě nebylo nic nalezeno. Jednalo se o planý poplach.  

 

15.20 – 16, Chabařovická  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu kouře valícího se z okna. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. Příčinou 

vzniku požáru byla nedbalost uživatele bytu při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

16.09 – 5, Hořejší nábřeží   

 - vodní tok – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla volána k případu skvrny na hladině Vltavy. 

Jednotka byla ve spojení s poříční policií. Jednotka informovala OS KŠ MHMP. 

Průzkumem na místě nebyl zjištěn zdroj úniků. 

 

16.17 – 9, Čakovická 8   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu dopravní nehody. Dle 

sdělení PČR se jednalo pouze o fridex na vozovce. Jednotka nebyla na místě 

potřeba a vrátila se zpět na základnu.   

 

16.49 – 16, K přehradám   

 - ponton-  

 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána případ utrženého pontonu. Na místě 

PČR a zástupce Paroplaveb. Jednotka informovala OS KŠ MHMP. Jednotka 

nebyla na místě potřeba, vrátila se zpět na základnu.  

 

18.53 – 14, Za Rokytkou  

 -demolice- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 a SDH Satalice likvidovala tlakovou vodou požár 

dvou garáží naplněných pneumatikami. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné 

zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

19.05 – 11, Mátová   

 -trativod- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 provizorně ucpala ucpávkou trativod, kterým 

protékala voda. 

 

19.07 – 8, Cafourkova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu kouře z okna. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár květináče na balkoně. Uhašeno před 

příjezdem příslušníky PČR. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

19.41 – 6, Starodejvická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DP provedla zasypání uniklých provozních kapalin po dopravní 

nehodě osobního automobilu a tramvaje. 

 

20.06 -8, Kusého  

 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla uzavření hl. přívodu plynu do bytu 

z důvodu zahoření plynového sporáku. Příčinou vzniku požáru byla technická 

závada plynového spotřebiče. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

20.35 – 5, Machatého  

 -obytný objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanice 7 a 8 byly vyslány k případu kouře v domě. 

Průzkumem na místě zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. Příčinou vzniku 

požáru bylo zanechání potravin při tepelné přípravě bez dozoru uživatelem bytu 

panem Strnadem. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

21.02 – 5, Třístoličná   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu protékající vody. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o prasklou hadičku od pračky. Nebezpečí 

nehrozilo, předáno majitelce. 

 

23.18 – 8, Sokolovská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla zasypání oleje, který unikl z nákladního 

automobilu. 

 

01.15 – 3, Orlická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Osoba 

v pořádku. 

 

02.39 – 1, Újezd   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila případ zápachu v domě. Na místě nebylo 

nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

05.03 – 4, Vídeňská  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plechové boudě. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

  


