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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 09. 11. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 08. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 09. 11. 2010 

 
07.55 - 6, Čs. armády   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu 

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

 
08.00 - 21, Klánovice, Slavětínská    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

při dopravní nehodě a následném požáru osobního automobilu. 
 
10.32 - 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
10.35 - 1, Wilsonova x Vinohradská  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár v motorovém prostoru 

osobního automobilu Toyota Corolla. Příčinou vzniku požáru, kterým byly 
poškozeny zejména pryžové a plastové součásti v motorovém prostoru 
a elektroinstalace, byla technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 10 000,- Kč 
 
12.01 - 10, 28.pluku   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby zachránila ze šachty v suterénu obytného 

domu kotě. Zvíře nebylo nalezeno. 
 
13.40 - 10, Průběžná 1   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

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

 
14.10 - 8, Černého  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu.  
 
14.26 - 1, Hroznová   
 - restaurace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru 10Kg PB lahve v zahradní restauraci 

U Velkopřevorského mlýna. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že došlo k porušení 
těsnosti na vyústění pryžové hadičky do venkovního plynového topidla a 
k následnému odhořívání plynu na ventilu lahve. Požárem, který byl likvidován 
personálem restaurace před příjezdem jednotky, bylo topidlo poškozeno. Příčinou 
vzniku požáru byla technická závada na topidle. 

 Škoda: 10 000,- Kč 
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15.49 - 10, Záběhlická   
 - vagón - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v areálu nákladového nádraží. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že zakouření bylo způsobeno zatápěním 
v lokálním topidle v odstaveném vagónu, kde byli ubytováni zahraniční dělníci.  

 
16.29 - 21, Klánovice, Slavětínská   
 - koš - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí džberové stříkačky požár odpadu 

v odpadkovém koši. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností 
neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
17.17 - 16, Zbraslav, Strakonická   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru. Na udané adrese nebyl 

žádný požár zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
19.38 – 10, K louži   
 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře zpozorovaného na střeše 
domu. Průzkumem na místě po AZ nebylo nic zjištěno, jednalo se pravděpodobně o 
kouř z komína. 

    
20.22 – 10, Jahodová  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár plastového kontejneru 
 Škoda: 7 000,- Kč 
 
20.24 – 21, Novosibřinská    
 - kamion – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody kamionu. Jednotka 

zasypala na místě uniklé provozní kapaliny, provizorně utěsnila nádrž a následně 
pomocí jeřábu odstranila kamion z vozovky. Spolu s policejním psem pak jednotka 
prohledala vysypaný náklad k vyloučení možné přítomnosti zasypané osoby. 
Předáno Policii ČR. 

 
20.37 – 6, Dejvická    
 - banka – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

na místě byla ve strojovně vzduchotechniky zjištěna porucha na jednom z motorů, 
kvůli které došlo k zahřátí motoru a následnému tavení plastových částí, jež 
zachytilo čidlo EPS. Předáno správci budovy. 

 
21.43 – 10, K louži   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s nehlásící se osobou 

uvnitř. Poté, co jednotka provedla násilný vstup do bytu oknem pomocí 
nastavovacího žebříku, se uživatelka bytu vrátila domů. Předáno Policii ČR. 

 
02.50 – 10, Jahodová   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Po násilném vstupu 

nalezla jednotka uvnitř bytu osobu v bezvědomí, kterou předala do péče ZZS. 
Předáno Policii ČR. 
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02.53 – 17, Na Radosti   
 - EPS – 
 Jednotka HZS DPP Zličín byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
04.35 – 7, Za viaduktem   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vchodových dveří do domu 

pro ZZS. Po provedení násilného vstupu bez poškození předala jednotka případ 
Policii ČR. 

 
04.50 – 3, Kouřimská   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající domem. Do bytové 

jednotky, z níž voda pod dveřmi vytékala, provedla jednotka násilný vstup přes 
balkonové dveře pomocí nastavovacího žebříku. Uvnitř bytu nebyl nikdo nalezen, 
únik vody způsobila prasklá přívodní hadička od nádrže WC. Jednotka uzavřela 
stoupačku. Předáno Policii ČR. 

 
05.34 – 22, Přátelství   
 - kamion – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě kamionu. Na místě jednotka 

prověřila nebezpečí vzniku následného požáru a únik provozních kapalin. Po 
dohodě s Policií ČR zajistí vytažení zpět na vozovku sama. 


