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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 04. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 03. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 04. 09. 2010 

 
06.59 – 2, Ječná  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila dvě osoby uvězněné ve výtahu.  
 
09.23 – 15, Jižní spojka 
 - komunikace – 
  Jednotka HZS Praha stanice 5 odčerpala za pomoci tří čerpadel vodu ze zatopené 

komunikace. Komunikace byla v době čerpání uzavřena.  
 
09.26 – 5, Nádražní  
 - administrativní objekt – 
  Jednotka HZS Praha stanice 7 vyprostila pomocí nastavovacího žebříku holuba 

zachyceného v síti proti ptákům. Síť byla při záchraně holuba rozříznuta. Správce 
budovy zajistí její opravu.  

 
10.11 – 9, Před tratí 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS SŽDC provedla asistenci při dodávce vody do postřikového stroje na 

vlakovém nádraží.  
 
10.13 – 1, Jiřská 
 - administrativní objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o zatuchlý vzduch v místnosti. Jednalo se o 
planý poplach. 

 
10.20 – 2, Svobodova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS SŽDC byla volána k pomoci dodávky vody při čištění kanálů.  
 
10.34 – 10, V korytech 
 - koš – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu 

v plastovém koši.  
 
11.28 – 8, Nekvasilova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na žádost PČR otevření bytové jednotky. 

Byt otevřen bez poškození za pomoci lezecké techniky.  V bytě nalezena žena EX. 
Předáno ZZS a PČR.  

 
11.35 – 1, Malostranské náměstí 
 - koš – 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu 

v plechovém koši. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení neznámou osobou. 

 
13.33 – 19, Vinořská  
 - komunikace – 
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 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody osobního 
automobilu zn. Peugeot a nákladního automobilu zn. Tatra. Jedna osoba zraněna a 
předána do péče ZZS. Na místě PČR.  

 
14.25 – 8, Thámova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jedna osoba zraněna - předána do péče ZZS. Na místě PČR.  
 
14.32 – 8, Na Dědince  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí vysavače a chemie včelí roj 

v motorové části vozidla.  
 
14.46 – 10, Brigádníků  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla volána k případu otevření bytové jednotky. Před 

otevřením bytu bylo zjištěno, že se uživatelka bytu nachází v parku a je v pořádku. 
Jednotka nezasahovala. Na místě ZZS a PČR.  

 
14.55 – 10, Bulharská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla pomocí lezecké techniky násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nalezen muž, který se nemohl hýbat. Muž předán do péče 
ZZS. Na místě PČR. 

 
15.47 – 10, Mokřanská 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla volána k případu požáru porostu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o únik páry z potrubí. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
16.01 – 16, Strakonická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zasypala sorbentem vyteklý motorový olej 

z osobního automobilu. Skvrna na ploše 1x1 metr. Do kanalizace nic neuniklo.  
 
17.01 – 9, Českomoravská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na žádost ZZS násilný vstup do bytové 

jednotky, ve které se nacházela nemohoucí žena. Po otevření bytu byla žena 
předána do péče ZZS. 

 
17.51 – 14, Mansfeldova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 vyprostila z výtahu dvě děti a výtah zajistila proti 

použití. Jednotka provedla násilný vstup dveřmi do strojovny i výtahu, přičemž došlo 
k poškození. 

 
18.10 – 22, Vášova  
 - bouda – 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a SDH Kolovraty likvidovaly požár stavební buňky 

v demolici. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení neznámou osobou.  
 
18.38 – 9, Čerpadlová -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána ke zjištění kouře. Průzkumem žádné 

nebezpečí ani známky hoření nezjistila. Jednalo se o planý poplach. 
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20.02 – 10, Plaňanská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zasypala sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z osobního automobilu na komunikaci. 
 
20.14 – 8, Paláskova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 uzavřela uzávěr plynu z důvodu úniku plynu 

z porušeného přívodu ke sporáku. Předáno plynárenské pohotovosti. 
 
20.21 – 8, U větrolamu 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem skvrnu hydraulického oleje 

uniklého z nákladního automobilu na komunikaci. 
 
20.34 – 10, Slovinská  
 -obytný objekt- 

1Z Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána ke zjištění kouře v domě. Průzkumem 
zjistila spálené potraviny uhašené před příjezdem a odvětrala byt. Uživatelka z 
důvodu podezření nadýchání zplodin hoření byla převezena ZZS k dalšímu 
pozorování. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při tepelné přípravě potravin. 

 
21.42 – 10, Pod altánem 
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu 

v neobývané boudě. Předáno Městské policii. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost 
při používání otevřeného ohně nebo úmysl. 

 
23.01 – 8, Zenklova 
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala džberovou stříkačkou požár odpadu 

v plechovém koši. Příčinou vzniku požáru bylo kouření nebo úmysl. 
 
03.11 – 9, Cvikovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1, 3 a 7 asistovaly při záchraně osoby hrozící 

sebevraždou skokem z balkónu. Pomocí nastavovacích žebříků byl proveden průnik 
do bytu. 

 
03.40 – 4, Spořilovská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jednotka 

zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 
 
03.43 – 4, Novodvorská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na žádost ZZS vstup do bytové jednotky 

s použitím klíčů od sousedky. V bytě nalezená osoba předána ZZS. 
 
04.01 – 15, Doupovská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jednotka 

zasypala vyteklé provozní kapaliny, odpojila AKU a vozidlo vyprostila pomocí 
navijáku. Předáno PČR. 

 
05.05 – 3, Jana Želivského 
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 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána ke zjištění kouře. Průzkumem žádné 

nebezpečí ani známky hoření nezjistila. Jednalo se o planý poplach. 
 


