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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 05. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 04. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 05. 09. 2010 

 
08.51 – 8, Sokolovská x Spojovací 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody blíţe neurčitý poţár v motoru 

nákladního automobilu. Před příjezdem byl řidičem vozidla pouţit práškový PHP.  
 
08.54 – 15, U kabelovny 
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčinou 

aktivace hlásiče byla prašnost z bouracích prací, jednalo se o planý poplach. 
 
09.34 – 5, Mělnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ZZS vstupní dveře do bytu po vstupu přes 

okno. V bytě byla nalezena ţena při vědomí. Ţena byla předána do péče ZZS, 
případ byl předán Policii ČR. 

 
12.11 - 7, Argentinská 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě čtyř osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
12.40 - 6, Aviatická 
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště zasypala sorbentem ropné produkty na letištní ploše. 
 
12.40 - 9, Kbelská 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě čtyř osobních automobilů. Po 

střetu vznikl v motorovém prostoru jednoho z havarovaných vraků poţár. Příslušníci 
jednotky poţár zlikvidovali pomocí tlakové vody, u ostatních vozidel provedli 
opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 
12.49 - 6, Korunovační  
 - ţeleznice - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu na ploše cca 

3x4m v blízkosti ţelezniční trati. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

 
14.34 - 20, K Hrázi 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k pádu osoby ze střechy. Na základě sdělení 

ZZS, ţe na místě není potřeba, byla jednotka odvolána z cesty. 
 
15.08 - 4, Kunratice, Na Jelenách 
 - komunikace - 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 
Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
18.22 - 10, Litevská  
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha rozřezala pomocí motorové řetězové pily nalomenou větev, 

která ohroţovala provoz na komunikaci. 
 
18.27 - 1, Vítězná 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z havarovaného motocyklu. 
 
18.56 – 3, Čajkovského  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k poţáru podlahy vzniklému při lepení koberců. 

Poţár byl uhašen pomocí PHP pracovníky kobercářské firmy před příjezdem 
jednotky. Jednotka pouţila křísící přístroj k první pomoci oběma pracovníkům, kteří 
se nadýchali zplodin hoření, provedla na místě dohašovací práce a odvětrala objekt 
přetlakovou ventilací. Poţárem byl poškozen kotel vytápějící prostory, zničen hasicí 
přístroj a koberec. Všechny místnosti byly očazeny zplodinami hoření. Příčinou 
vzniku poţáru byly výpary lepidla, pouţívaného k lepení koberců, vznícené od 
stálého plamene plynového kotle, skrytého za závěsem. 

 
19.00 – 6, Aviatická 
 - EPS – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o kouř ze spálených potravin. 
Jednotka nezasahovala. 

 
19.01 – 7, U Uranie  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu holuba zaklesnutého v koruně stromu. 

Jednotkou byla vyrozuměna odchytová sluţba a případ byl předán volajícímu, který 
na ní vyčká. 

 
19.29 – 3, Jičínská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu uvolněné tabule skla střešního okna 

hrozícího pádem na chodník. Protoţe na místě nešlo postavit AZ, jednotka provedla 
odstranění okenní tabule z lávky na střeše. Na místě Policie ČR. Předáno uţivateli 
domu. 

 
19.45 – 7, U Uranie  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu holuba zaklesnutého v koruně stromu. 

Holub byl jednotkou vyproštěn pomocí AZ a předán sluţbě Pet Medic. 
 
21.01 – 8, Štětínská 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plechovém 

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

 
21.37 – 4, K Zelené louce   
 - osobní automobil – 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 
Pomocí jeřábu jednotka vyprostila vůz z potoka a provedla na místě protipoţární 
opatření. Předáno Policii ČR. 

 
22.10 – 4, Podle náhonu   
 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných hmot o 
rozměrech 15x1m, uniklých z autobusu. K ohroţení ţivotního prostředí nedošlo. 

 
22.23 – 17, Jiránkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s nemohoucí osobou 

uvnitř. Ve spolupráci s Policií ČR zjištěno, ţe se osoba nachází v LDN. Jednotka 
nezasahovala. 

 
23.02 – 7, Nad štolou 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár dřevěné prolézačky ve 

tvaru hrocha. Prolézačka byla plamenným hořením zcela zničena. Na místě Policie 
ČR. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 
00.14 – 4, Sliačská  
 - EPS – 
 Jednotka HZS DPP Kačerov byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe čidlo spustilo vlivem nadměrné vlhkosti. 
Jednalo se o planý poplach. 

 
01.22 – 14, Generála Janouška 
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Pomocí navijáku jednotka vyprostila automobil z příkopu a provedla na místě 
protipoţární opatření. Předáno Policii ČR. 

 
01.56 – 13, Bellušova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající domem. Voda byla 

zastavena před příjezdem jednotky. Na místě Policie ČR. Jednotka nezasahovala. 
 
 
01.59 – 11, Láskova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala skvrnu pohonných hmot o délce cca 300m, 

uniklých z neznámého zdroje. K úniku do kanalizace nedošlo. 


