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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 1. 9. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 31. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 11. 9. 2010 

 
07.30 – 5, K Barrandovu 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci 

o velikosti 60 x 3,5 m. 
 
07.38 – 6, Arabská  
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí vysavače a chemie vosí hnízdo 

v blízkosti mateřské školky. 
   
08.45 – 5, Nad Zámečnicí  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k poţáru porostu. Průzkumem zjistila 

uhašené ohniště. Nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 
 Škoda: 0 Kč 
 
08.51 – 1, Petrské náměstí 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla pomocí AZ-30 násilný vstup do bytové 

jednotky přes okno. V bytě nalezená osoba byla předána ZZS. 
 
09.09 – 16, K vápence bez č. 
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha stanic 8 a 7 likvidovaly jedním C proudem poţáru dřevěného 

přístřešku na stavební parcele. Dle svědků přístřešek vyuţívaly osoby bez přístřeší. 
Příčinou vzniku poţáru byl úmysl, nedbalost při pouţívání otevřeného ohně nebo 
kouření. 

 Škoda: 0 Kč -dále nešetřeno- 
 
09.45 – 6, Evropská bez č.   
 -hromadné dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala dopravní nehodu dvou autobusů a dvou 

osobních automobilů, při které došlo ke zranění 6 osob. Jednotka zasypala vyteklé 
provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 

 
10.33 – 4, Čerčanská   
 -podzemní garáţe- 
 Jednotka SDH Chodov odčerpala vodu pomocí plovoucích čerpadel ze zatopené 

garáţe. 
 
10.37 – 2, Resslova bez č.   
 - komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci 

v délce cca 400 m. 
 
10.55 – 2, Vnislavova   
 -nádraţí- 
 Jednotka HZS SŢDC odstranila nakloněné stromy ve stanici Vyšehrad. 
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11.21 – 1, Gorazdova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezená osoba při vědomí předána Policii ČR. 
 
11.41 – 8, Kyselova bez č. 

-kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru plastového koše. Průzkumem 

zjistila uhašený odpad v plastovém koši, nezasahovala. Příčinou vzniku byl 
pravděpodobně úmysl nebo kouření. 

 Škoda: 0 Kč 
 
11.42 – 1, Praţský hrad, II. nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k doutnajícímu kabelu vedoucímu 

k zářivce. Jednotka odpojila el. energii a místo předala ochrance. 
 
12.08 – 12, Generála Šišky bez č.   
 - komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci. 
 
12.49 – 7, U Akademie  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci ODZP HZS Praha provedli došetření dodatečně hlášeného poţáru 

karmy.  Poţárem byla poškozena plynová karma Mora 371. Plynové vedení nejevilo 
známky narušení. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada plynového 
spotřebiče. 

 Škoda: 1 000 Kč 
 
12.50 – 4, Vrbova bez č. 

-volné prostranství-  
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala Iberovou stříkačkou poţár odpadu. 

Příčinou vzniku byl úmysl. 
 Škoda: 0 Kč 
 
12.52 – 11, Líbalova   
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 a JSDH Chodov a Kunratice provedly taktické 

cvičení v objektu, při kterém evakuovaly osoby. 
 
13.00 – 5, Plzeňská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nikdo nenalezen. Předáno Policii ČR. 
 
13.08 – 5, Pod Kotlářkou bez č.  

-volné prostranství-  
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k poţáru odpadu. Průzkumem nebylo 

ţádné nebezpečí, ani stopy po poţáru, zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
14.26 – 16, Strakonická bez č.  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Zraněná řidička byla v péči ZZS. Jednotka zasypala vyteklé provozní 
kapaliny, odpojila AKU a odstranila vozidlo z komunikace. Předáno PČR. 
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15.05 – 5, Radlická  
-dopravní prostředky-  

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k poţáru osobního automobilu. 
Průzkumem zjistila uhašený poţár výfukového potrubí automobilu Škoda Felicia 
combi. Jednotka provedla ochlazení podvozku. Poţár likvidoval uţivatel firemním 
PHP a dalšími PHP od nezjištěného občana. Příčinou vzniku byla technická závada 
výfukového potrubí. 

 Škoda: 1 000 Kč 
 
15.19 – 4, Kloboučnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nikdo nenalezen. Předáno Policii ČR. 
 
15.31 – 4, Na hřebenech  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
15.45 - 6, Aviatická 1017/2  
 -letiště-  
 Jednotka HZS Letiště Praha provedla taktické cvičení v objektu. 
 
16.13 – 8, Nad hřištěm  
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Březiněves likvidovala pomocí vysavače a chemie vosí hnízdo na 

obytném objektu. 
   
16.49 – 11, Tatarkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě zajistila prasklé topení proti dalšímu úniku vody. Předáno 
Policii ČR. 

 
17.15 – 11, Ke Kateřinkám  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 vyprostila osobu z porouchaného výtahu bez 

násilného vstupu a výtah zajistila proti pouţití. 
 
18.33 – 8, Trojská u č.  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu dopravní nehody OA Audi, který 

se propadl do díry ve vozovce. Na přání majitelky jednotka nezasahovala. Případ 
byl předán pohotovosti DPP – DN. 

 
18.54 – 20, Chlumecká   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, odstranila následky DN vozidla VW Polo. Automobil 

byl odpojením AKU zajištěno proti poţáru.  
 
  19.14 - 6, Aviatická                          
 -letiště-  
 Jednotka HZS Letiště Praha provedla prověřovací cvičení na ověření dojezdových 

časů. 
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19.21 – 17, Na Radosti   
 - depo DPP – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivací EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe čidlo EPS 

bylo aktivováno zvýšenou vzdušnou vlhkostí. Jednalo se o planý poplach. 
 
19.25 – 20, Chlumecká   
 - parkoviště – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala zachycením do náhradní nádoby únik PHM 

z porušené nádrţe OA Š Felicia. Nádrţ byla provizorně utěsněna tmelem. 
 
21.16 – 10, Ukrajinská   
 - nádraţí – 
 Jednotka HZS SŢDC asistovala při opravě podvozku vagónu v areálu ţelezničního 

nádraţí „Praha-Vršovice“. 
 
20.41 – 10, Cerehnická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k případu ţhnutí izolace elektroinstalace 

v elektrické zásuvce NN v bytové jednotce ve 2. NP panelového domu. Ţhnutí bylo 
likvidováno uţivateli bytu vypnutím přívodu el. energie do zásuvky. Jednotka 
nezasahovala. 

 
22.28 – 17, Plzeňská x Slánská   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
22.33 - 17, Na Radosti   
 - depo DPP – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivací EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe čidlo EPS 

bylo aktivováno zvýšenou vzdušnou vlhkostí. Jednalo se o planý poplach. 
 
00.51 – 8, Rajmonova u č.   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala sorbentem únik cca 10 litrů PHM po krádeţi 

z nádrţe OA Š Favorit. Na místě Policie ČR.  
 


