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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 29. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 28. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 29. 09. 2010 

 
07.56 - 17, Ringhofferova  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP DP hl.m.Prahy (st. Zličín) byla vyslána k prověření signalizace čidla 

EPS č.1.06.20. Průzkumem bylo zjištěno, že reakci čidla způsobila zvýšená vlhkost 
a jednalo se o planý poplach. 

 
08.30 - 9, Čakovická 
 - komunikace - 
 Jednotka HZSP DP hl.m.Prahy (st. Hostivař) byla vyslána k zajištění úniku PHM na 

komunikaci z autobusu MHD. Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu 
sorbentem. 

 
10.10 - 11, Pastevců  
 - obytný objekt - 
 Jednotky HZS Praha st.4 a SDH Chodov byly vyslány k čerpání vody ze zatopeného 

sklepa. Příslušníci jednotek vodu odčerpali pomocí několika plovoucích čerpadel. 
 
10.49 - 1, Hrad II. nádvoří  
 - provozní objekt -   
 Jednotka HZS Praha st.11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o poruchu systému. 
 
11.36 - 12, Boješická 61   
 - obytný objekt - 
 Jednotka SDH Cholupice byla vyslána k čerpání vody ze zatopeného sklepa. 

Příslušníci jednotky vodu odčerpali pomocí plovoucího čerpadla. 
 
12.21 - 4, U plynárny 10   
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 odstranili pomocí motorové pily nakloněný 

strom hrozící pádem. 
 
12.59 - 3, Malešická  
 - obytný objekt -  
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu bylo 

v bytě nalezeno tělo ženy bez známek života. Případ byl předán ZZS a PČR. 
 
16.15 - 8, Pobřežní  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána ke zjištění původu kouře na chodbě domu. 
Po násilném vstupu do bytu bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. 
Požárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo.  

 
16.29 - 6, Hašlerova  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 odvětrali pomocí dýchací techniky sklep domu 

zakouřený při vykuřování oxidem siřičitým. 
 
16.36 - 6, Břevnovská  
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 - provozní objekt - 
 Jednotky HZS Praha st.11 a 2 byly vyslány k likvidaci údajného požáru komína 

kotelny. Průzkumem bylo zjištěno, že hustý kouř pochází z pálení dřeva v kotli. 
Jednotky nezasahovaly.   

 
16.50 - 4, Jižní spojka  
 - komunikace -   
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 odstranili za pomoci automobilového jeřábu 

vrchní část sloupu VO hrozící pádem na komunikaci. 
 
17.12 - 11, Proutěná  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.4 vyprostili pomocí pneumatických vaků ruku 

chlapce uvízlou mezi šachtou a kabinou výtahu v obytném domě. Chlapec byl 
předán ZZS. 

 
17.53 - 6, Mydlářka  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 odstranili pomocí motorové pily strom spadlý 

přes komunikaci. 
 
18.55 – 11, Brněnská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru poblíž komunikace. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
20.35 – 5, Štěpařská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu a 

tramvaje. Jednotka zajistila místo nehody proti vzniku požáru a předala případ PČR.  
 
00.05 – 8, Kandertova  
 -ubytovna- 
 Jednotky HZS Praha ze stanice 3, 1 a 10 likvidovali 1C proudem a v dýchací 

technice požár pokoje ve 2.NP ubytovny situované ve vnitrobloku činžovních domů. 
  Požár zničil celou místnost určenou ke spaní, silně byla poškozena kuchyňka a 

veškeré stavební části pokoje (stěny, okna a dveře). Během požáru se nadýchal 
  zplodin hoření uživatel pokoje, který byl odvezen ZZS k nemocničnímu ošetření.  
 
00.24 – 1, Všehrdova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném činžovním domě, na 

žádost ZZS a PČR.  
 
00.51 – 5, Geologická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře z elektroinstalace v bytě. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o jiskření v zásuvce 230V 
v jednom z bytů domu. Jednotka odpojila v bytě elektrický proud a případ předala 
majiteli bytu.  

 
02.54 – 10, Švehlova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha asistovala při vyprošťování návěsu kamionu, který uvízl pod 

mostním pilířem. 
 
 


