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

                    od 06.00 hodin dne 10. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 11. 08. 2010 

 

06.48 – 4, Bezová   

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost nebo úmyslné 

zapálení.  

 Škoda: 0 Kč 

 

07.54 – 5, Ke Koulce   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha provedla kontrolu osobního automobilu, ze kterého vycházel 

kouř. Na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o páru z motorové části, jednotka odpojila 

z bezpečnostních důvodů AKU a předala vozidlo majitelce.  

 

09.16 – 11, Türkova  

 -automobil- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár v části přístrojové desky 

osobního automobilu Š Felicia, 1.3 MPI. Poţár prakticky zničil celou vnitřní část u 

řidiče a spolujezdce, poškozena byla zadní část interiéru vozidla. Sálavé teplo 

poškodilo čelní sklo a lak karosérie. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 

automobilu, pravděpodobně elektroinstalace v místě přístrojové desky.  

 Škoda: 30.000 Kč 

  

09.39 – 16, Matějovského   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala vyteklý olej (cca 4 litry) na komunikaci 

z osobního automobilu.  

 

10.46 – 4, Na Chodovci   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala vyteklé PHM (cca 4x4 m) na komunikaci 

z osobního automobilu.  

 

11.06 – 13, Herčíkova    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala vyteklý olej (cca 3x3 m) na komunikaci 

z osobního automobilu.  

 

12.36 – 1, Revoluční    

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha pomohla ZZS snést invalidní osobu na invalidním vozíku 

z vyššího patra činţovního domu do sanitního vozu.  

 

13.06 – 2, Horská   

 -administrativní objekt- 

 Jednotka HZS Praha prověřila spuštění EPS v prostoru administrativní budovy. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 

 

13.48 – 5, Na Zlíchově    

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS DPP likvidovala vosí hnízdo umístěné v prostoru elektrického 

rozvaděče VN.  
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15.05 – 10, Ke Kablu   

 -administrativní objekt- 

 Jednotka HZS ZENTIVA odstranila tělo uhynulého ptáka z prostoru vstupní haly 

administrativní budovy.  

 

15.19 – 8, Na Ţertvách    

 -koš- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár odpadu v keramickém odpadkovém koši 

s plechovou vloţkou na pěší komunikaci. Příčinou vzniku poţáru byla 

pravděpodobně nedbalost při kouření.  

 Škoda: 0 Kč 

 

16.17 – 4, Náměstí Generála Kutlvašra    

 -hřiště- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí chemického přípravku vosí hnízdo 

nacházející se na dětském hřišti.  

 

16.24 – 4, Pod Stárkou   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru na volném prostranství. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach.  

 

16.32 – 6, Na Břevnovské pláni    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k úniku plynu na komunikaci. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe z poškozeného chodníku je cítit slabý zápach plynu. 

Přivolaná Plynárenská pohotovost uzavřela HUP. 

 

16.47 – 5, Plzeňská    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala vyteklé PHM (cca 10x2 m) na 

komunikaci z autobusu.  

 

17.04 – 10, Nitranská    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala vyteklé PHM (cca 3x4 m) na komunikaci 

z osobního automobilu.  

 

17.27 – 13, Praţský okruh   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Případ byl předán 

PČR.  

 

18.39 – 5, Plzeňská    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DPP sorbentem zasypala vyteklý olej (cca 2x4 m) na komunikaci 

z nezjištěného zdroje.  

 

18.57 – 2, Havlíčkovy sady   

 - včelí roj - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí chemických prostředků vosí roj, který se 

usadil na dětském hřišti. 

 

19.17 – 5, Na Zámyšli   

 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR 

násilný vstup oknem bez poškození do bytu 5. NP obytného domu. Zde byla 

nalezena nemohoucí uţivatelka, která byla předána do péče ZZS. 

 

19.26 – 4, K Šeberáku   

 -rybník- 

 Jednotka SDH Kunratice provedla za pouţití nastavovacího ţebříku vyproštění 

kachny se sedmi mláďaty, která uvízla ve výpusti rybníka. 

 

19.35 – 20, V Babyku   

 - obytný objekt - 

 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 10 byly vyslány k údajnému výskytu kouře 

v obytném domě. Průzkumem na místě nebyl ţádný výskyt kouře zjištěn, jednalo 

se o planý poplach. 

 

20.23 – 8, Ronkova   

 - včelí roj - 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí vysavače a chemických 

prostředků včelí roj. 

 

20.47 – 3, Argentinská    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 poskytla 1. pomoc řidiči motorky po DN motorky 

s osobním automobilem. Předán do péče ZZS. Dále likvidovala následky dopravní 

nehody. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 

sorbentem. 

 

20.54 -  15, Štěrboholská spojka   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla zasypání oleje, který unikl z proraţené 

olejové vany nákladního automobilu na ploše 10m
2
. 

 

21.45 – 6, Na luzích    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla zasypání oleje, který unikl z proraţené 

olejové vany osobního automobilu. 

 

23.12 – 15, Weilova 2   

 -obytný objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 5 byly vyslány k prověření úniku neznámé 

chemické látky. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o náplň 

z práškového 5kg PHP. 

 

23.28 – 13, Bronzová  

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru, kterým byl kontejner zničen, byla 

s největší pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani 

úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7 000,- Kč 

 

00.16 – 1, Provaznická  

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru, kterým byl kontejner zničen, bylo 

úmyslné zapálení. 
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 Škoda: 7 000,- Kč 

 

01.01 – 1, Rytířská   

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v 

plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

02.08 – 4, Jiţní spojka   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla zasypání oleje, který unikl z proraţené 

olejové vany osobního automobilu. 

 

05.46 – 3, U vinohradského hřitova   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na 

vozovku z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu 

pravděpodobně po krádeţi PHM. 
 


