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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 07. 11. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 06. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 07. 11. 2010 

 
06.28 - 4, Na Hřebenech  
 - provozní budova - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS č.12.01.13 v areálu podniku. Jednalo se o  

poruchu čidla. 
 
06.36 – 7, U Výstaviště  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plastovém 

odpadkovém koši, který byl plamenným hořením zcela zničen. Příčinou vzniku 
poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení.  

 
07.48 – 7, U letenského sadu 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha uzavřela hlavní uzávěr vody v obytném domě, kde v jednom 

z bytů protékala neţádoucí voda.  
 
08.17 – 6, U vojenské nemocnice  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové pily a AZ30 topol, který byl ve 

svém kořenovém základu silně narušen a hrozil tak pád na komunikaci.  
 
11.45 – 3, Jana Ţelivského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost PČR a ZZS bytovou jednotku, ve které byla 

nemohoucí ţena.  
 
13.41 – 10, Sazečská  
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila spuštění čidla EPS v kabelovém kanále areálu depa. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
15.05 – 13, Praţský okruh;  21 
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Zbraslav likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Případ byl předán PČR. 
 
15.30 – 11, Ke stáčírně  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila uvolněný kryt na lampě veřejného osvětlení, který 

hrozil pádem na komunikaci.   
 
16.35 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala plochu 2x3 metry, kde vytekla  

hydraulická kapalina z podvozku letadla.  
 
16.57 – 4, K Šeberáku  
 -rybník- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila labuť, která uvízla na hladině rybníka. Pták byl 

předán ZZS pro zvířata. 
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20.49 – 4, Podolské nábřeţí  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 1 C proudem v dýchací technice poţár 

televizoru v obývacím pokoji bytu v 5.NP obytného domu. Poţár zcela zničil 
televizor nezjištěné značky a poškodil vybavení obývacího pokoje v blízkosti 
ohniska. Zplodiny hoření poškodily výmalbu celého bytu. Uţivatelka opustila byt 
před příjezdem jednotky. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 
elektroinstalace televizoru. 

 
20.53 – 7, Plynární  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila osoby z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému pouţití. 
 
23.29 – 10, Malinová  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala poţár odpadu ve dvou plastových 

kontejnerech proudem tlakové vody. Kontejnery byly poţárem zcela zničeny. 
Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. 

 
03.57 – 10, Krupská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána na ţádost Policie ČR k asistenci při 

odstraňování nástraţného výbušného systému pyrotechnikem. NVS byl 
pyrotechnikem odstraněn. 


