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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 17. 08. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 16. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 17. 08. 2010 

 
Silný vítr, intezivní déšť a krupobití si vyžádaly výjezdy hasičských jednotek na níže  uvedené 

adresy a zásahy u následujících případů: 
 
06.31 -  Koperníkova                             -padlý strom-                                    
06.50 -   Za Jalovým dvorem         -čerpání vody-                                   
06.31 –  Koperníkova                           -padlý strom-                                       
06.59 –  Nám. Jiřího z Lobkovic -padlý strom-                                        
07.06 – , Ke březině -padlý strom-                                    
07.08 –  Klimentská -čerpání vody-                  
07.14 –  Koněvova -čerpání vody-                  
07.16 –  Vavákova -padlý strom-                                    
07.20 –  Choratická -padlý strom-                                    
07.39 – , Churnajevova -padlý strom-                  
07.50 –  Karasovská -padlý strom na OA-                  
08.12 –  Nábřeţí Edvarda Beneše      -padlý strom-                                    
08.15 –  Nám. Jiřího z Lobkovic -padlý strom-                                        
08.17 –  Čajkovského                       -padlý strom-                                    
08.26 – , Generála Šišky -uvolnění koryta potoka-                    
08.57 –  Novákových -padající komín-                                
09.06 –  Odboje -čerpání vody-                  
09.08 –  V chatách -padlé 2 stromy-                  
09.12 –  Zahradnická -padlé 4 stromy-                  
09.26 – , Brigádníků -padlý strom na OA-   
09.30 – , Na okruhu -prasklé sklo v 8.NP-   
09.53 – , Ke kašně -padlý strom-   
09.52 – , Vnoučkova. -ulomená větev-   
09.59 – , Ke kašně -padlý strom na RD-   
10.22 –  V háji -čerpání vody-   
11.09 –  Jaurisova -čerpání vody-   
11.14 – , Angelova  -padlý strom-   
11.36 –  Poběţovická -čerpání vody-   
11.38 –  Čerpadlová -padlý strom na RD-   
11.41 –  Sliačská -čerpání vody-   
12.04 –  Na Dědince -čerpání vody-   
12.14 –  Před nádraţím -nalomený chráněný strom-  
12.24 –  Jemnická -čerpání vody-   
12.30 –  Pod Hrachovkou -ulomená větev-   
12.42 – , Moskevská -čerpání vody-   
12.59 –  Formanská  -čerpání vody-   
13.02 –  Pasteurova -čerpání vody-   
13.10 – , Modravská -padlý strom na domě-   
14.16 – , Limuzská -ulomená větev-   
14.59 – , Ke kašně  -padlý strom-   
15.04 –  U Vlachovky -uvolněný satelit-   
15.08 – , Sofijské náměstí -ulomená větev-   
15.37 –  V mezihoří -čerpání vody-   
15.39 –  Lucemburská -uvolněný květník-   
16.08 –  Sokolovská -ulomená větev-   
17.14 – , Bohůňova -padlý strom-   
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17.53 –  Jeseniova -nakloněný strom-                 
18.19 –  Baranova -nakloněný strom-   
18.23 – , Drahelická -ucpaná kanalizace-   
18.58 -  2, Zátoňská  -čerpání vody ze sklepa-                   
19.36 -   Sázavská  -čerpání vody z výtahové šachty-      
19.49 -   Na výšinách   -nakloněný strom-                             
19.53 -   Kandertova -padlý strom 
20.27 -  2, Libušská                          -čerpání vody ze sklepa 
21.06 -  5, Golfová -padlý strom 
00.57 -   Humpolecká                   -padlý strom 
 
 
 
06.22 -  1, Národní  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1 a 7 byly vyslány k záchraně osoby, která se 

pohybovala na římse v 4. patře. 
 
06.22 -  4, Na úlehli  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k poţáru izolace elektrické instalace 

rozvodné desky na chodbě domu. Příčinou vzniku byla nepředpokládaná změna 
provozních parametrů – zatékání vody. Odhořívání izolace přestalo před dojezdem 
jednotky. 

 Škoda: 1.000,- Kč 
 
07.14 – 17, Na Radosti  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
07.18 – 2, U nemocnice  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí vysavače a chemických 

prostředků vosy, které se usadily na stromě pod okny pacientů. 
 
08.58 – 17, Na Radosti  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
10.06 – 7, V přístavu  
 -objekt v rekonstrukci- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním PHP poţár v obloţení 

rekonstruovaného objektu. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při práci 
s otevřeným ohněm – nahřívání izolace. 

 Škoda: 0 Kč 
 
09.37 – 8, Na Dědince  
 -sklep- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k čerpání vody. Průzkumem nic 

nezjištěno, jednalo se planý poplach. 
 
10.31 – 6, Alţírská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 
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11.44 – 5, Podbělohorská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána ke zjištění kouře. Průzkumem 

v okolních ulicích nic nenalezla. Jednalo se o planý poplach. 
 
11.56 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
13.05 – 4, Sliačská  
 -metro- 
 Jednotky HZS DP nakolejily vykolejený vůz metra. 
 
15.05 – 6, Na Větrníku  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí vysavače včelí roj nad 

chodníkem. 
 
15.17 – 17, Na Radosti   81 
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
17.15 – 17, Nevanova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody poţár 

elektroinstalace v kabině osobního automobilu Škoda Felicia LXi, zaparkovaného 
na komunikaci. Poţárem byla zasaţena palubní deska s elektroinstalací a celý 
interiér byl silně zasaţen zplodinami hoření. Příčinou vzniku poţáru byla technická 
závada elektroinstalace. 

 Škoda: 5 000 Kč -bez opatření- 
 
17.32 – 4, Novodvorská  
 - komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci. 
 
18.43 -  15, U dubečské tvrze  
 -rodinný dům- 
 Jednotka SDH Dubeč likvidovala vosí hnízdo.  
 
19.46 -  11, Hrdličkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k případu spálených potravin v bytě 

uţivatelky. V době dojezdu nebyla uţivatelka přítomna, vrátila se ještě před 
násilným vstupem. Dveře bytu otevřela a jednotka byt nuceně odvětrala. Příčinou 
poţáru beze škody byla nedbalost jmenované při tepelné úpravě potravin. 

 
20.09 -  1, Praţský Hrad, I. Nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach, jednotka tudíţ nezasahovala. 
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23.12 -  5, Vltavská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila místo dopravní nehody osobního automobilu 

a motocyklu. Asanovány vyteklé provozní náplně a z nádrţe motocyklu vypuštěny 
PHM. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
00.20 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o planý poplach. 
 
01.14 -  9, Poděbradská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Asanovány vyteklé provozní náplně. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
01.20 -  2, Chopinova  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost ZZS otevřela jednotka HZS Praha stanice 1 násilně vchodové dveře 

domu. 
 
02.35 -  11, Nad Opatovem  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost PČR byly vyslány jednotky HZS Praha stanic 4 a 6 k případu 

zpřístupnění bytové jednotky. Dveře nakonec otevřeny bez zásahu jednotek. 
Příslušníci PČR prověřovali ohlášenou sebevraţdu.  

 
05.56 -  4, Na dolinách  
 -provozní budova- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 6 byly vyslány k poţáru izolace rozvodné desky 

v přízemí provozní budovy. Poţár likvidovali zaměstnanci PHP ještě před dojezdem 
jednotek. Částečně poškozena izolace vodičů. Příčinou vzniku byla technická 
závada. PČR MO Podolí případ dále nešetří. 

 Škoda: 1.000,- Kč 


