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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 12. 08. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 11. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 12. 08. 2010 

 
06.19 – 4, U Michelského mlýna  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 2C proudy v dýchací technice a po AZ-30 

poţár podkroví na ploše cca 10 x 20 m objektu v demolici. Příčinou vzniku poţáru 
byla nedbalost osob bez trvalého bydliště při pouţívání otevřeného ohně. Vzhledem 
k dodatečnému nahlášení škody v objektu bude v rámci dohlídky po poţáru 
provedeno došetření případu. 

  
06.41 - 1, Revoluční  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění úniku PHM z OA na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého oleje sorbentem. 
 
08.16 - 6, Na pískách  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před 

příjezdem jednotky na místo, jednotka byla odvolána z cesty. 
 
08.55 - 8, U Českých loděnic  
 - vodní hladina - 
 Potápěči HZS Praha st.6 ve spolupráci s pracovníky povodí Vltavy provedli čištění a 

preventivní kontrolu protipovodňových vrat. 
 
10.00 - 4, U Michelského mlýna  
 -demolice- 
 Příslušníci OBZP HZS Praha společně s příslušníky jednotky HZS Praha st.6 

provedli došetření případu poţáru v podkroví objektu. Při došetření byla pořízena 
fotodokumentace. Vzhledem k tomu, ţe se na místo nedostavil majitel objektu a 
objekt jeví známky demolice pravděpodobně ke škodě nedošlo. Příčina vzniku 
poţáru zůstává nezměněna. 

  
10.39 - 10, Vykáňská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k asistenci ZZS při transportu pacienta. 

Příslušníci jednotky osobu snesli do vozidla ZZS pomocí nosítek. 
 
11.01 - 19, Košařova  
 - osobní automobil - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 likvidovali proudem tlakové vody poţár 

motorového prostoru osobního automobilu Peugeot 406. Před likvidací byl poţár 
lokalizován pracovníky firmy Royal bait s.r.o. pomocí PHP 1ks V10 a 2ks 5 CO2. 
Poţárem byl celý motorový prostor a přední část zcela zničeny. Příčinou vzniku 
poţáru byla technická závada elektroinstalace ventilátoru chlazení motoru 
automobilu. 

  
11.06 - 16, Strakonická  
 - hladina řeky - 
 Jednotky HZS Praha st.6 a 8 byly vyslány k záchraně krávy z řeky. Průzkumem 

pomocí člunu bylo zjištěno, ţe se jednalo o kládu.  
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11.12 - 10, Nad Vršovskou horou  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM z OA na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého oleje na ploše 60 x 5 m sorbentem. 
 
11.34 - 6, Aviatická  
 - komunikace - 
 Jednotka PHZS Letiště byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
12.05 - 8, K zahradnictví  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali vodním proudem 1C poţár odpadu a 

příbytku bezdomovců na ploše cca 3 x 3 m. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou 
vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost jednoho z obyvatel při odhození 
nedopalku cigarety nebo pouţívání otevřeného ohně, vyloučit nelze ani úmyslné 
zapálení. 

   
12.11 - 4, Antala Staška  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
12.41 - 8, Šimůnkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k asistenci ZZS. Příslušníci jednotky v bytové 

jednotce provedli měření koncentrace CO s negativním výsledkem. 
 
13.52 - 4, Mendíků  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl byt 

předán jeho uţivateli. 
 
16.09 - 6, Dejvická  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána ke zjištění původu kouře nad objektem. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o desolátní stav pece a komínového tělesa 
pizzerie. Na místě byl udělen zákaz pouţívání do revize zařízení. 

 
18.09 - 22, V listnáčích  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění větve nad komunikací. Příslušníci 

jednotky větev odstranili motorovou pilou. 
 
18.15 - 5, Radlická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM z OA na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého oleje na ploše 1 x 1 m sorbentem. 
 
18.52 – 3, Řehořova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár malého mnoţství odpadu 

v plastovém kontejneru, který nebyl plamenným hořením poškozen. Jednotka 
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dohasila poţár ve vedle stojícím plechovém kontejneru, který také nebyl poţárem 
poškozen. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení.  

 
20.43 – 2, Řehořova 
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v odpadkovém koši 

na komunikaci. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření.  
  
21.37 – 6, Ke Dţbánu   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

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

 
22.05 – 17, Ringhofferova  
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS v prostoru depa metra Zličín. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
00.25 – 2, Slezská  
 -vnitroblok- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu ve vnitrobloku 

činţovního domu. Jednotka odvětrala slabě zakouřenou domovní komunikaci. 
Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření, nelze ale vyloučit 
ani úmyslné zapálení.  

  
00.50 – 4, Bezová   
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plechovém 

kontejneru na papír. Kontejner nebyl poţárem poškozen. Příčinou vzniku poţáru 
byla pravděpodobně nedbalost při kouření popřípadě úmyslné zapálení.  

 
04.57 – 9, Ţandovská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném činţovním domě, na 

ţádost a za přítomnosti PČR.  
 


