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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 24. 08. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 23. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 24. 08. 2010 

 
06.44 – 13, Volutová  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu kouře z bytu. Průzkumem na 

místě zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. Příčinou vzniku požáru bylo 
zanechání potravin při tepelné přípravě bez dozoru uživatelem bytu. 

 
09.14 – 6, Milady Horákové 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 
sorbentem. 

 
10.28 – 13, Řevnická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a motocyklu. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých 
provozních kapalin sorbentem. 

 
10.45 – 1, Hrad II.  
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic 

zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
11.21 – 1, Mánesův most   
 -řeka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala za použití sorpčních hadů neznámou 

látku, pravděpodobně stolní olej, z vodní hladiny. 
 
11.37 - 6, Aviatická   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
12.09 – 6, Truhlářka   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila uhnilý sloup veřejného osvětlení, který 

padnul na komunikaci. 
 
12.16 – 4, Mojmírova  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 prověřila spuštění EPS. Na místě bylo zjištěno, že 

se jednalo o nahlášené opravářské práce. 
 
12.25 - 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
12.35 - 6, Aviatická   
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 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
12.55 - 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků 

vosy. 
 
13.07 – 8, Burešova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR 

násilný vstup oknem do bytu.  
 
13.43 – 4, Sezimova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu technické pomoci. 

Informována Plynárenská pohotovost, jednotka nezasahovala. 
 
14.23 - 4, Na Hřebenech II. 
 - provozní budova - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu podniku. Jednalo se o vlhké čidlo. 

Jednotka nezasahovala. 
 
14.23 – 5, Radlická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala únik PHM na ploše 2m

2
. 

 
14.27 – 2, Horská  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila spuštění EPS. Jednalo se o kouř z trouby. 
 
15.50 – 10, Kodaňská  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla odebrání vzorku rtuti. 
 
17.12 – 9, Miškovická  
 -obytný objekt- 
 Na OBZP byl dodatečně nahlášen případ požáru v rodinném domě. Požárem byla 

poškozena skříňka nad plynovým sporákem. Příčinou vzniku požáru byla 
neopatrnost při přípravě potravin. 

 
17.19 – 9, U Elektry  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 1C proudem požár odpadu na ploše 3 x 7 

metrů v areálu firmy. Příčinou vzniku požáru bylo pálení odpadu. 
  
17.38 – 2, Belgická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému použití. 
 
19.21 -  6, Aviatická  
 -letištní plocha- 
 Jednotka HZS Letiště asanovala vyteklý olej v prostoru stojánky č. 11. Životní 

prostředí nebylo ohroženo. 
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22.22 -  10, U Slavie 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k úniku motorového oleje na 

komunikaci. Na místě bylo zjištěno, že životní prostředí není ohroženo, olej je již 
rozježděný. Příslušníci Městské policie zajistili úklid Technickou správou 
komunikací. Jednotka dále nezasahovala. 

 
22.59 -  10, V olšinách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k případu násilného otevření dveří 

bytu. Dveře nakonec otevřela sama majitelka. Jednotka nezasahovala. 
 
00.24 -  3, Orebitská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu násilného otevření dveří 

bytu. Příslušníci jednotky se nakonec dostali do bytu oknem výstupem po 
nastavovacím žebříku. Uvnitř nalezena uživatelka pod vlivem alkoholu. Předána 
ZZS. 

 
00.58 -  1, Malostranské náměstí  
 -restaurace- 
  Jednotky HZS Praha byly vyslány k prověření zakouření restaurace „U Mecenáše“. 

Po dojezdu na místo bylo zjištěno, že kouř vychází z místnosti prvního podzemního 
podlaží. Místnost slouží jako přípravna masa a zeleniny a příruční sklad uvedené 
restaurace. Požár zasáhl lednici značky Hölkama, druhou lednici značky PHILCO a 
mrazící pultový box značky ELCOLD. Dále byla poškozena izolace vedení NN 
místnosti. Kouřovými zplodinami očazena malba celé místnosti. Na likvidaci požáru  
nasazena tlaková voda z vlastního zdroje jednotky. Příslušníci zasahovali v dýchací 
technice. Dům nuceně odvětrán. Na místo povolána pohotovostní četa Pražské 
plynárenské a.s. K narušení plynového rozvodu nedošlo. Příčinou požáru byla 
technická závada elektromotoru lednice značky Hölkama.  

 
01.21 -  1, Rytířská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 uhasila tlakovou vodou hořící směsný odpad 

v plechovém kontejneru. Příčinou požáru beze škody byla zřejmě nedbalost při 
kouření, popř. úmyslné zapálení. 

  
01.34 -  18, Tupolevova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k zpřístupnění bytu s podezřením na 

sebevraždu uživatele. Na místě bylo zjištěno, že dveře jsou opatřeny 
bezpečnostními zámky. Zvolen vstup do bytu přes okno výstupem po 
automobilovém žebříku. Uvnitř nalezen muž při vědomí. Předán ZZS. Další opatření 
provedli příslušníci PČR. 

 
05.06 -  15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřovala signalizaci EPS. K požáru nedošlo, čidlo 

aktivováno unikající párou. 
 


