
 

1 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 06. 11. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 05. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 06. 11. 2010 

 
 
V důsledku silného větru na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky na 

uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
09.14 – Lodţská            -   uvolněný plech               
09.45 – Italská              -   padající květináče               
10.25 – Václavkova        -   padlý strom, poškodil 6 osobních automobilů.        
11.43 – U Pentlovky       -   uvolněné plechy               
12.02 – Lipová               -   visící anténa ze střechy domu.               
13.25 – Jana Masaryka  -   padající omítka               
14.17 – Sibeliova            -   uvolněná lampa                
  
06.33 – 7, Letenské náměstí  
 - koš – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu 

v plechovém koši na tramvajové zastávce.  
 
07.03 – 4, Choceradská  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k vycházejícímu kouři v dáli. 

Průzkumem na místě bylo nalezeno přístřeší bezdomovců s ohništěm, které 
nehořelo ani nekouřilo. Jednalo se o planý poplach.  

 
08.38 – 12, Komořanská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky po dopravní nehodě tří 

osobních automobilů. Na místo se dostavila PČR a ZZS.  
 
09.07 – 8, Cínovecká  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky po dopravní nehodě osobního 

automobilu Peugeot, který poškodil sloup veřejného osvětlení. Na místě PČR.  
 
10.11 – 3, V Horní Stromce 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána na ţádost PČR k otevření bytové 

jednotky. Byt byl otevřen před příjezdem jednotky Policií ČR. Na místě ZZS.  
 
12.12 – 11, Brněnská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem olejovou skvrnu cca 20x10 m, 

která vytekla na komunikaci z prasklé olejové hadice nákladního automobilu Iveco. 
Bylo informováno OS KŠ MHMP. 

 
12.17 – 21, Novosibřinská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Na místě PČR.  
 
12.17 – 21, Novosibřinská 
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 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k dopravní nehodě osobního 

automobilu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe jednotka není na místě potřeba. 
Jednotka nezasahovala. 

 
12.58 – 8, Lodţská  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k padajícímu stromu nad chodníkem. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o šikmo rostlou borovici, která 
nehrozila pádem. Jednalo se o planý poplach. 

 
12.59 – 4, Vikova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. 

Jednalo se o zabouchnuté dveře bytu, ve kterém se nacházelo roční dítě. Po 
otevření byl byt předán majitelce.  

 
14.20 – K odpočinku  
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár 

odpadu cca 1m2 v neobydleném objektu 8x5m. 
 
14.35 – 5, V úvalu  
 - FN Motol – 
 Jednotka HZS FN Motol byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o čidlo ve skladu sester spuštěné z důvodu 
kouření. 

 
14.43 – 20, Chlumecká  
 - provozní objekt – 
 Na OBZP byl dodatečně nahlášen poţár v obchodním centru. Jednalo se o poţár 

zboţí na paletě v úseku sezonního zboţí. Poţárem bylo poškozeno zboţí se 
solárním ohřevem k zahradnímu bazénu. Poţár byl likvidován zaměstnanci 
bezpečnostní agentury vodou z místního zdroje a jedním práškovým PHP.  

 
15.10 – 4, Jiţní spojka 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu.  
 
15.50 – 4, Jiţní spojka 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Na místě PČR. 
 
16.09 – 14, Svatoňovická 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 sundala pomocí nastavovacího ţebříku kočku 

uvězněnou na stromě. Kočka byla po odchytu předána majiteli. 
 
16.10 – 1, Wilsonova  
 - Praha hl. nádraţí – 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu na hlavním nádraţí. 

Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení 
neznámou osobou. 
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17.26 – 4, Kotorská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem skvrnu od PHM, které vyteklo 

z osobního automobilu po krádeţi PHM. Na místě PČR.  
 
17.45 – 3, Příběnická 
 - demolice – 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a HZS SŢDC likvidovaly poţár odpadu v opuštěném 

objektu Českých drah. Poţárem byly zasaţeny osobní věci osob bez přístřeší a 
dřevěný strop objektu. Příčina vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení neznámou 
osobou.  

 
21.42 – 4, Na Chodovci  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP zasypala sorbentem olejovou skvrnu po úniku z autobusu. 
 
22.58 – 10, Sečská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla bez poškození násilný vstup do bytové 

jednotky. Předáno PČR. 
 
23.25 – 8, U Libeňského pivovaru  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. Po 

následném tel. hovoru od ZZS, ţe jednotka jiţ není potřeba, byla jednotka odvolána. 
 
03.53 – 4, Údolní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla otevření bytové jednotky za pouţití klíčů od 

sousedů. Předáno ZZS a PČR. 
 
04.16 – 4, Jiţní spojka 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno odstranění semaforu za pouţití rozbrušovacího 
agregátu, vrácení automobilu zpět na kola, odpojení AKU a zasypání uniklých 
provozních kapalin sorbentem. 

 
04.58 – 13, Sárská 
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 7 likvidovaly následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Za pouţití motorové pily bylo provedeno odstranění malého stromu, 
vrácení automobilu zpět na kola, odpojení AKU a zasypání uniklých provozních 
kapalin sorbentem. 

 
05.04 – 12, Soukalova x K dolům 
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala za pouţití 1C proudu poţár osobního 

automobilu. Poţárem byl kompletně zničen motorový prostor, čelní sklo a přístrojová 
deska. Zplodiny hoření poškodily celý interiér vozu.  

 
05.28 – 5, Plzeňská  
 -provozní objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1, 2, 7 byly vyslány k případu poţáru v objektu hotelu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţárem poškozené stropní 
osvětlovací těleso v prodejně nábytku. Provedeno rozebrání svítidla a přetlaková 
ventilace.  


