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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 04. 10. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 03. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 04. 10. 2010 

 
06.31 – 3, Koněvova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci. 
 
10.29 – 11, Křejpského 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup 

pomocí nastavovacího ţebříku přes okno do bytové jednotky. V bytě nalezla osobu 
exitus. 

 
10.31 – 7, Most Barikádníků  
 -most- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru pod mostem. Průzkumem 

nalezla uhašené ohniště pravděpodobně po vypalování kabelů. Příčinou vzniku 
poţáru bylo zakládání ohňů. 

  
10.51 – 14, Šestajovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k poţáru elektrické trouby. Poţárem byl 

zasaţen vnitřní pracovní prostor, ve kterém byla pánev s olejem. Poţár uhasl 
samovolně. Jednotka sporák s troubou odpojila od el. sítě.  

 
13.07 – 5, Štěpařská  
 -obytný objekt- 
 Upřesnění – Hegerova. Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána ke zjištění 

kouře v domě. Průzkumem zjistila spálené potraviny likvidované uţivatelkou a 
nezasahovala.  

 
13.46 – 16, Karlická  
 -řeka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k záchraně osoby z řeky. Na místě 

průzkumem zjistila, ţe se jedná asi o patnáctiletého chlapce, který spadl do 
Berounky ze skály, v péči ZZS – ASČR. Na místo byl povolán vrtulník k transportu. 

 
15.43 – 4, U nových domů  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem skvrnu PHM na komunikaci po 

krádeţi z osobního vozu. 
 
16.38 – 7, Kostelní  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem dvě olejové skvrny o velikosti 

15 x 1 m na komunikaci. 
 
19.16 – 11, Archivní  
 -trafostanice- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1,4,5 a 6 likvidovaly CO2 přístroji a proudem tlakové 

vody poţár transformátoru 400kVA.  
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20.15 – 12, Jordana Jovkova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu poţáru na dětském hřišti. 

Na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár plastové sedačky dětské houpačky. 
Poţár byl likvidován před dojezdem jednotky na místo případu. Příčinou vzniku 
poţáru bylo úmyslné zapálení nebo hra dětí. Na místě Policie ČR. 

  
 
20.19 – 15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva byla přivolána k případu kouře ve spalovně. Na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o kouř z rotační pece. Jednotka nezasahovala. 
 
21.47 – 4, Novodvorská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na ţádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí ţena a muţ. Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
23.12 – 14, Matenská  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou poţár osobního 

automobilu Opel Astra. Poţárem byla zničena zadní část vozu a interiér.  
 
23.44 – 1, Nerudova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 

Předáno Policii ČR. 
 
01.17 – 10, Jabloňová  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 7 byly přivolány k případu otevření bytu. V bytě se 

nacházela ţena hrozící sebevraţdou skokem z okna. Ţena byla zajištěna a případ 
byl předán Policii ČR. 

 
02.45 – 1, Ve Smečkách  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 

Předáno Městské policii. 
                                                             
 


