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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 07. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 06. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 07. 09. 2010 

 
07.53 -  8, Ústecká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zajistila místo dopravní nehody celkem 4 osobních 

automobilů. Automobily zajištěny proti případnému vzniku poţáru. 
 
07.59 -  1, Praţský Hrad, I. Nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřovala signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, 

jednalo se o poruchu čidla. Opravu zajistila servisní firma Technoservis. 
 
09.07 -  1, Praţský Hrad, II. Nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřovala signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, 

jednalo se o planý poplach. Čidlo aktivováno prašností při stavebních úpravách. 
 
09.11 -  3, Chrudimská  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k úniku PHM z narušené nádrţe 

automobilu značky Ford. Vyteklé PHM asanovány na ploše 1 m
2
. Ţivotní prostředí 

nebylo ohroţeno. 
 
09.15 -  5, Na Zlíchově  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala vyteklý motorový olej na ploše 2 m

2
. 

Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
09.30 -  17, Na Radosti  
 -provozní budova- 
 Jednotka DPP prověřovala signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o poruchu 

čidla. 
 
10.15 -  18, Příborská   
 -areál mateřské školy- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala chemickými prostředky roj včel, který se 

usadil na prolézačce v areálu školy. 
 
11.41 -  8, Libeňský most bez č.   
 -opuštěný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 prověřovala pozorované zakouření opuštěného 

objektu. V dané lokalitě nebyly ţádné příznaky zakouření zjištěny. Jednotka tudíţ 
nezasahovala. 

 
12.42 -  16, Na betonce  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k úniku PHM z narušené nádrţe 

automobilu značky Škoda Octavia. Na místě bylo zjištěno, ţe PHM po odcizení jiţ 
nevytékají, jednotka dále nezasahovala. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
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13.08 -  4, Kremličkova  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost ZZS otevřeli příslušníci HZS Praha stanice 6 násilně a s poškozením 

dveře bytu. Uvnitř nalezen uţivatel ex. Další opatření provedli příslušníci PČR. 
 
13.54 -  1, Magdalény Rettigové  
 -školní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k poţáru odpadu v plastovém 

kontejneru. Kontejner stál ve sklepě. Poţárem byl zcela zničen. Kouřovými 
zplodinami zamořen sklep a přilehlé schodiště. Zakouřené prostory nuceně 
odvětrány. Příčina vzniku nebyla jednoznačně zjištěna (kouření, úmysl). Na místě 
PČR MO Praha 1. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
14.32 -  6, Na klášterním  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost ZZS otevřeli příslušníci HZS Praha stanice 2 násilně dveře bytu. Dveře 

byly částečně poškozeny. Nalezená uţivatelka předána ZZS. 
 
15.30 -  6, Sestupná  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 asanovala rozjeţděný motorový olej na komunikaci. 

Zamořená plocha 100 x 1 m. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
15.09 -  4, Za mlýnem  
 -sportovní areál- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala chemickými prostředky sršní hnízdo na 

stromě vedle hřiště na kopanou. 
 
15.28 -  9, U Harfy  
 -opuštěný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k jiţ uhašenému ohništi, v němţ 

nezjištěné osoby vypalovaly izolaci kabelů za účelem získání sběrného odpadu. 
Poţárem škoda nevznikla, budova samovolně odvětrána. PČR se na místo 
nedostavila. 

 
15.45 -  9, Pod šancemi  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. U nich příslušníci jednotky odpojili AKU. Poté asanovali vyteklé 
provozní náplně. Automobily odstraněny ke krajnici. Následný úklid zajistila 
Technická správa komunikací. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
16.45 -  11, Steinerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu. Uvnitř 

zůstalo malé dítě. Dveře nakonec otevřeny před dojezdem jednotky, která byla 
odvolána z cesty. 

 
16.30 -  8, Sokolovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k úniku vody v bytě z narušeného 

rozvodu topení. Uzavřen přívod vody do systému a provizorně opraven poškozený 
odvzdušňovací ventil. 
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18.00 -  6, K letišti  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci EPS. Čidlo aktivováno prašností při 

prováděných stavebních úpravách. Jednalo se tedy o planý poplach. 
 
18.27 -  2, U vinohradského hřbitova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeţi PHM. 

 
18.40 - 5, Geologická   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe kamionu, a provizorní opravou zabránila dalšímu 
úniku PHM. 

 
18.43 - 4, Modřanská  
 - soukromý pozemek - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v ulici. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jedná o poţár rostlinného odpadu a větví na ploše cca 3x4m. 
Příslušníci jednotky poţár likvidovali pomocí 1C proudu. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
18.54 - 4, U Botiče   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie 

ČR násilný vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Na základě dalšího sdělení 
Policie ČR, ţe na místě není potřeba, byla jednotka odvolána z cesty. 

 
19.19 - 10, Bělocerkevská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 4. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvola ţeny, případ byl 
předán Policii ČR a ZZS. 

 
20.30 - 6, Jinočanská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu zápachu v obytném domě. Průzkumem 

na místě byl zjištěn slabý zápach po ředidle,  zasaţené prostory byly odvětrány. 
 
21.10 - 7, Umělecká  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zachránila z římsy na obytném domě uvízlou kočku. 
 
21.58 - 10, Srbínská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému výskytu zápachu plynu v obytném 

domě. Průzkumem na místě nebyl ţádný zápach zjištěn, jednalo se o planý 
poplach. 

 
22.24 - 17, Zličín, Na Radosti   
 - depo - 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu depa Zličín. Jednalo se o planý 

poplach. 
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23.01 - 15, Švehlova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu ve 2. NP obytného domu. 
 
23.19 - 10, Turkmenská  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost při 
kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
23.44 - 5, K Vodojemu  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 
 
01.47 - 12, Lhotecká  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z havarovaného motocyklu. 
 
02.09 - 4, Chodovská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu.  
 


