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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 30. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne  29. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 30. 09. 2010 

 
06.01 - 20, Novopacká  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě kamionu. Příslušníci jednotky 

vyprostili pomocí navijáku vozidlo z příkopu. 
 
06.52 - 15, U Hostivařského nádraží 
 - železnice - 
 Jednotka HZS SŽDC vyprostila usmrcenou osobu z kolejiště. 
 
08.27 - 8, Lodžská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

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

 
09.17 - 4, V Horkách 20 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla na žádost ZZS a za asistence 

Policie ČR násilný vstup do bytu ve 3. NP obytného domu. Uživatelka otevřela 
sama, jednotka nezasahovala. 

 
10.13 - 9, Pod Náspem  
 - železnice - 
 Jednotka HZS SŽDC vyčerpala pomocí plovoucího čerpadla nežádoucí vodu 

z kabelového kanálu. 
 
10.36 - 12, Cholupický tune 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou kamionů a dodávky. 

Příslušníci jednotky pomocí hydraulického nářadí vyprostili zaklíněného řidiče 
jednoho z kamionů, provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
11.41 - 8, Primátorská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byl nalezen nemohoucí uživatel, který 
byl předán do péče ZZS. 

 
11.58 - 1, Malé náměstí 
 - galerie - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v suterénu galerie. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo žhnutí elektroinstalace v rozvodné 
skříni. Počínající požár samouhasl po vypnutí přívodu el. proudu. Příčinou vzniku 
požáru byla technická závada elektroinstalace. 

 
12.51 - 12, Libuš, Vídeňská 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS před příjezdem jednotky, příslušníci 
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jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali 
sorbentem. 

 
12.56 - 1, Václavské náměstí 
 - kolektor - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v ulici. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že slabý zápach po kouři byl způsoben rozřezáváním starého potrubí 
v kolektoru, jednalo se o planý poplach. 

 
14.03 - 7, Letohradská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byl nalezen nemohoucí uživatel, který 
byl předán do péče ZZS. 

 
14.30 - 17, Makovského  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár v motorovém prostoru 

osobního automobilu. Příčinou vzniku požáru, kterým nebyly součásti v motorovém 
prostoru prakticky poškozeny, byla technická závada elektroinstalace. 

 
16.49 - 21, V Pátém 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, uvězněnou invalidní osobu.  
 
16.51 - 22, Přátelství 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu, který se 

převrátil na střechu. Příslušníci jednotky vozidlo převrátili na kola, provedli opatření 
proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 
18.28 – 6, Lotyšská 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kočky spadlé do světlíku. Po vyproštění 

bylo kotě předáno majiteli. 
 
20.50 – 17, Vondroušova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění ženy s dítětem 

nedopatřením uzavřených na balkoně. Jednotka provedla násilný vstup do bytu 
ventilačním otvorem za použití nastavovacího žebříku a osoby z balkonu vyprostila. 

 
22.27 – 8, Sokolovská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru, který nebyl požárem poškozen. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost 
v používání zábavné pyrotechniky, (patrona dýmovnice). 

 
05.59 – 20, Bystrá 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření stoupajícího kouře. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jedná o vypalování kabelů osobami bez přístřeší. 
K likvidaci požáru jednotka použila džberovou stříkačku. 

 


