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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 28. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 27. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 28. 09. 2010 

 
06.09 – 7, Sádky  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila za pouţití motorové pily padlý strom, který 

poškodil dvě zaparkovaná vozidla. 
 
07.43 – 2, Rašínovo nábřeţí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odčerpala vodu ze zatopené místnosti cca 30m2 

s elektrokabely. Na místo se dostavily na ţádost VZ rozvodné závody a vodárenská 
pohotovost.  

 
07.52 – 6, Aviatická  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o výpary z oleje. Jednotka provedla 
odvětrání místnosti. Jednalo se po planý poplach. 

 
09.44 – 12, U soutoku  
 - potok – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala pomocí norné stěny olejový film, který se 

vytvořil na hladině potoka. Na místo se dostavil zaměstnanec odboru ţivotního 
prostředí.  

 
08.01 – 5, Třístoličná  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 7 byly vyslány k případu uzamčeného muţe 

v bytové jednotce, který vyhroţoval, ţe si ublíţí. Na místě PČR a ZZS. Po otevření 
bytu byl muţ předán do péče ZZS. 

 
10.21 – 12, Dobronická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanici 4 zasypala sorbentem skvrnu (cca 4x3m) na vozovce 

způsobenou uniklou motorovou naftou.  
 
10.34 – 1, Hrad II. Nádvoří  
 - administrativní budova – 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
11.03 – 8, Sokolovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 byly vyslány k případu poţáru střechy. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o svařování lepenky na balkoně 
uţivatelky pí. Strnadové. Jednalo se o planý poplach. 

 
11.38 – 6, Aviatická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala následky dopravní nehody OA s vozíkem na 

zavazadla. Dvě osoby předány do péče ZZS. 
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12.07 – 21, Českobrodská  
 - podchod – 
 Jednotka HZS SŢDC odčerpala pomocí plovoucích čerpadel vodu ze zatopeného 

podchodu pro pěší a pročistila odtokový kanál.  
 
12.12 – 18, Tupolevova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána ke kouři valícímu se z lesa. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o vypalování kabelů. 
 
12.39 – 13, Hostinského  
 - automobil – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou poţár osobního 

automobilu Renault Megane v motorové části. Poţárem byl zasaţen plastový kryt a 
kabely k zapalovacím svíčkám. Dále byla poškozena zateplovací deka pod kapotou 
motoru a lak na kapotě vozidla.  

 
12.52 – 18, Tupolevova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu.  
 
13.08 – 5, Russova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu kouře vycházejícího  z lesa. 

Dle sdělení volajícího se z lesa přestalo kouřit před příjezdem jednotky. Jednotka 
byla odvolána. Jednalo se o planý poplach. 

 
14.57 – 8, Střelničná    
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu hořícího autobusu. Dle 

sdělení dispečinku DP se jednalo o planý poplach. Jednotka byla odvolána. 
 
15.46 – 22, Vlárská  
 - rodinný dům – 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a SDH Měcholupy likvidovaly poţár jedné místnosti 

v 1NP rodinného domu. V místnosti se nacházela skříň s kanystry s technickým 
benzínem, kyselinou chlorovodíkovou a hydroxidem sodným. Poţárem byla 
poškozena podlaha před skříní, vnější strana skříně a drobné vybavení. 

 
16.06 – 8, Třeboradická   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla volána k případu unikající vody v obytném 

domě. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o prasklou stoupačku. Z důvodu 
zatékání vody do elektroinstalace povolal VZ na místo rozvodné závody. Vodou byly 
zasaţeny dvě bytové jednotky.  

 
16.22 – 6, Aviatická    
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o rozbité tlačítko poplachu. Jednalo se o 
planý poplach. 

 
16.37 – 10, Vršovická  
 - obytný objekt – 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost PČR násilné otevření bytové 
jednotky. V bytě nalezena starší ţena, která byla předána ZZS. 

 
17.20 – 12, Rilská  
 - volné prostranství – 
 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 6 byly vyslány k neznámé látce v sudu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o vyjetý olej. Sud s olejem si 
převzala chemická skupina z HS-2.  

 
17.57 – 10, Kubánské náměstí  
 - tramvaj – 
 Jednotky HZS Praha 5 a HZS DPP likvidovaly poţár elektroinstalace v podlaze 

jednoho z vozů tramvaje. Poţár byl hašen  2x PHP CO2. Poţárem byl poškozen 
zrychlovač. 

  
18.03 -6, Hrad II nádvoří   
 - administrativní budova – 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
18.13 – 17, Na chobotě   
 - strom – 
 Jednotka SDH Řepy odstranila pomocí motorové pily strom padlý přes komunikaci.   
 
18.31 - 6, Aviatická   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
18.33 – 10, Starostrašnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla vstup do bytové jednotky. Předáno PČR. 
 
19.17 – 4, Budějovická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 
sorbentem. 

 
19.55 – 2, Na Folimance  
 -vodní tok- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 6 byly vyslány k případu osoby topící se v potoku. 

Osoba zachráněna kolemjdoucím. Předána do péče ZZS. 
 
19.58 – 18, Kbelská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla po dopravní nehodě převrácení OA zpět na 

kola. 
 
20.57 – 16, Baňská  
 -obytný objet- 
 Jednotka SDH Zbraslav provedla odčerpání a pročištění ucpané tlakové kanalizace. 
 
21.20 – 20, Olomoucká  
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 10 provedly vyproštění kamionu po dopravní 

nehodě. Při dopravní nehodě došlo k poškození cca 50 metrů svodidel. 
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21.49 – 4, Olbrachtova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla násilný vstup větrací šachtou do bytové 

jednotky. Uţivatel v pořádku, předáno PČR. 
 
22.09 – 4, Na strţi  
 -provozní objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 6 likvidovaly za pouţití 1C proudu poţár vybavení 

kanceláře o rozměru cca 5 x 4 metry v prostorách autoservisu „Na strţi“. Zplodiny 
hoření byly odvětrány za pouţití přetlakové ventilace. Poţárem byla kancelář, 
včetně jejího vybavení, kompletně zničena. Dále došlo k lehkému zakouření prostor 
autoservisu.  

 
01.59 - 6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
02.20 – 6, Tobrucká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Předáno 

PČR. 
 
03.41 – 12, Na Šabatce  
 -bouda- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 2C proudy poţár opuštěné dřevěné 

boudy o rozměru 3 x 5 metrů.  
  
03.54 – 4, Sliačská  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS DPP Kačerov prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. 

Příčinou aktivace hlásiče byla zvýšená vlkost, jednalo se o planý poplach. 
 
05.48 – 15, Dubeč – Za hřbitovem  
 -volné prostranství- 
 Jednotky SDH Dubeč, Dolní Měcholupy, Kolovraty a Satalice provedly za pouţití 

PPS 12 a několika plovoucích čerpadel odčerpání vody. 
 
 
 


