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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 08. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne  07. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 08. 09. 2010 

 
 
06.00 - 4, U Plynárny 
 - hypermarket - 
 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu hypermarketu Kaufland. 

Jednalo se o planý poplach. 
 
06.30 -  1, Opletalova  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 asistovala PČR při nálezu kanystru s nezjištěným 

obsahem. Průzkumem zjištěno, ţe se jedná o cca 5l hydroxidu sodného. Zajištěna 
odborná laboratorní likvidace. 

 
07.41 -  4, Ctiradova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k zpřístupnění bytové jednotky. Dveře 

bytu nakonec otevřeli příslušníci PČR před dojezdem jednotky. 
 
07.55 -  1, Bílkova  
 obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla na ţádost ZZS vyslána k zpřístupnění bytové 

jednotky. Dveře bytu nakonec otevřela sama uţivatelka před dojezdem jednotky. 
V době dojezdu jednotky byla jiţ ošetřována ZZS. 

 
09.03 -  15, Štěrboholská spojka bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody čtyř osobních 

automobilů. U havarovaných automobilů odpojili příslušníci jednotky AKU. Další 
opatření provedla PČR. 

 
09.39 -  15, U kabelovny  
 -sklad- 
 Jednotka HZS Zentiva likvidovala chemickými prostředky vosí hnízdo. 
 
11.49 -  18, Kbelská bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k dopravní nehodě dvou kamionů. 

Jedna zraněná osoba v péči ZZS. Místo nehody zajištěno. 
 
11.54 -  6, Nad Kajetánkou  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k otevření dveří bytu. Po násilném 

otevření dveří nalezen uţivatel bytu na podlaze. Předán do péče ZZS. 
 
12.00 -  12, Rabyňská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k úniku motorového oleje 

z plechového kontejneru. Olej asanován, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
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12.52 -  9, Na Proseku  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost PČR otevřeli příslušníci HZS Praha stanice 3 dveře bytu. Po otevření 

dveří další opatření provedla PČR a ZZS. 
 
15.03 -  18, Kbelská bez č.   
 -komunikace- 
 Po odtahu havarovaných automobilů z předchozí dopravné nehody zůstala na 

komunikaci část provozních kapalin. Jednotka HZS Praha stanice 3 je asanovala 
sorbentem. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
16.17 -  9, Podvinný mlýn  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k poţáru na volném prostranství. Na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár hromady listí. Hořící listí uhašeno občany 
před dojezdem jednotky. Příčinou poţáru beze škody bylo rozdělání otevřeného 
ohně nezjištěnou osobou. 

 
17.34 -  17, Na Radosti    
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, důvod spuštění 

čidla v kabelovém kanálu nezjištěn. 
 
19.12 - 11, Křejnická 
 - provozní objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.4 likvidovali vodou z místního zdroje poţár 

sršního hnízda v podhledu objektu. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost pracovníků objektu provádějících vypalování hnízda. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
19.32 - 7, U Pergamenky  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 ve spolupráci s odchytovou sluţbou MP 

vyprostili kotě ze šachty na dvoře domu.  
 
20.11 - 6, Na Petřinách  
 - provozní objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 likvidovali PHP 5 CO2 ţhnutí elektroinstalace 

světelné reklamy restaurace. Vzhledem k tomu, ţe se ţhnutí nerozšířilo mimo 
elektroinstalaci nejednalo se o poţár. 

 
22.31 - 16, Ke Slivenci  
 - komunikace - 
 Jednotka MSDH Lochkov byla vyslána k dopravní nehodě. Příslušníci jednotky na 

místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. 
 
22.53 - 4, Hlavní  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena ţena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
00.17 - 6, Ve struhách  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 
v bytě nalezena ţena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
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03.06 - 1, Ostrovní  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 
 v bytě nalezena ţena v pořádku. Případ byl předán policii ČR. 
 
03.26 - 15, Slatiny  
 - rodinný domek - 
 Příslušníci jednotky HZS st.5 likvidovali proudem tlakové vody a vodním proudem 

1C poţár rodinného domku o zastavěné ploše cca 4 x 7 m v plném rozsahu. Podle 
prvotního ohledání byla poţárem zničena celá stavební část a většina vybavení 
domku. Vzhledem k rozsahu poţáru a déle trvajícím dohašovacím pracem bude 
provedeno došetření případu v dopoledních hodinách. 

 
03.44 - 2, Tyršova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištěná unikající vody v bytové jednotce. 

Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní přívod vody. 
 
04.14 - 7, Janovského  
 - plastový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Poţárem byl celý kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku 
poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 7 000,-Kč 
 


