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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 18. 08. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 17. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 18. 08. 2010 

 
 
07.54 – 6, Aviatická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala pomocí sorbentu olejovou skvrnu o 

rozměrech cca 1x1m. K úniku do kanalizace nedošlo. 
 
08.35 – 8, Vítkova  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření ohroţení vzniklého nakloněným 

stromem. Průzkumem na místě zjištěno, ţe bezprostřední nebezpečí nehrozí. 
Předáno MP, která zajistí další údrţbu. 

 
09.17 – 12, Zátońská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody stojící na komunikaci. 

Průzkumem na místě zjištěno, ţe se voda rozlila z důvodu ucpané propusti potoka. 
Jednotka uvolnila propusť a zajistila ji proti dalšímu ucpání. 

 
09.36 – 15, Černokostelecká 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár různorodého odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně neopatrnost 
při kouření, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

  
11.00 – 17, Řevnická  
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha dohašovala proudem tlakové vody poţár v motorové části 

osobního automobilu Nissan X-Trail. Prvotní zásah byl proveden PHP z blízké mycí 
linky. Plamenným hořením byly poškozeny plastové součásti motorového prostoru, 
blízké kabelové vedení,    autobaterie a kapota vozu. Příčinou vzniku poţáru byla 
technická závada palivového systému motoru. Předáno Policii ČR. 

  
11.10 – 4, Hlavní  
 - stromy – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí AZ a motorové pily nakloněné stromy 

hrozící pádem na komunikaci. 
 
11.36 – 7, U výstaviště   
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu stromu spadlého na tramvaj. Po 

vypnutí el. proudu v troleji pracovníky DP se na místo dostavil p. Šok z Lesů hl. 
města, který odstraní strom sám. Jednotka nezasahovala. 

 
11.53 – 17, Ringhofferova  
 - kabelový kanál – 
 Jednotka HZS DPP Metro Zličín byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nic nezjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
13.08 – 6, Aviatická  
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 - EPS -. 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě zjištěno, ţe se jedná o poruchu čidla. Šlo o planý poplach. 
 
14.59 – 11, Nad úpadem  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí AZ a motorové pily nakloněný strom hrozící 

pádem na komunikaci. Předáno majiteli. 
 
15.35 – 1, Valentinská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu osob uzavřených po poruše ve výtahu. 

Po provedení násilného vstupu do strojovny jednotka vyprostila z výtahu jednu 
osobu. 

 
16.54 – 10, Pod altánem  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu uniklých pohonných 

hmot o rozměrech 2x1m. K ohroţení ţivotního prostředí nedošlo.  
 
17.26 – 7, Vřesová  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu stromu bránícímu dopravě. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o padlý strom, který jednotka 
zlikvidovala pomocí  motorové pily. 

 
17.31 – 6, Ve Střešovičkách  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. Jednotka 

provedla do bytu násilný vstup. Předáno Policii ČR. 
 
17. 37 -  17, Ringhofferova  
 - kabelový kanál – 
 Jednotka HZS DPP Metro Zličín byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nic nezjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
18.02 – 5, V úvalu   
 - nemocnice – 
 Jednotka HZS FN Motol byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem zjištěno, ţe čidlo spustilo vlivem zapálených svíček. Jednotka 
nezasahovala. 

 
19.35 - 3, Koněvova    
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu nakloněného stromu. 

Průzkumem na místě zjištěno, ţe se jedná o zdravý strom nakloněný o 5°. Volající 
poučen, aby zajistil kontrolu MČ. 

 
20.14 – 4, Dačického  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR 

násilný vstup oknem do bytu. Zde byla nalezena nemohoucí uţivatelka, která byla 
předána do péče ZZS. 

 
21.04 – 17, Ţufanova  
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 
bytové jednotky. Předáno uţivatelce a PČR.   

 
23.55 – 12, Vokrojova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou poţár vybavení jednoho 

pokoje v bytové jednotce ve 3.NP typového obytného domu. Tepelným působením 
poţáru bylo poškozeno neurčité mnoţství rostlin, vzduchotechnika, osvětlení, 
elektroinstalace a další vybavení. Předběţnou příčinou vzniku poţáru byla technická 
závada elektroinstalace, nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Příčina vzniku 
poţáru, upřesnění výše škod a doplnění fotodokumentace bude předmětem 
došetření, které se uskuteční dne 18.8.2010 v dopoledních hodinách.  

  
00.53 – 9, Mezitraťová  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou poţár stavebního odpadu 

na ploše 4 x4 metry. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 
                                                                                                 
 


