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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 20. 11. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 19. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 20. 11. 2010 

 
06.01 – 16, Strakonická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
09.49 – 10, Nad Vinným potokem  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu koře z lesa. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o vypalování kabelů. Uhašeno před příjezdem a 
jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru bylo vypalování kabelů.  

 Škoda: 0,-Kč 
 
10.22 - 6, Aviatická   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
11.45 – 11, Pod Chodovem  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody nákladního 

automobilu. Za pouţití navijáku bylo provedeno sundání návěsu z kruhového 
objezdu. 

 
12.24 – 10, Sazečská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS DP Hostivař prověřila případ kouře v dáli. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
12.42 – 8, Ústecká  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 prověřila případ kouře v dáli. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
13.09 – 6, U silnice  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytové jednotky. Zde byla nalezena nemohoucí uţivatelka, která 
byla předána do péče ZZS. 

 
13.19 – 11, Jarníkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla na ţádost ZZS snesení invalidy v místní 

knihovně. 
 
14.03 – 4, Sliačská  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS DP Kačerov prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
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14.09 – 3, Na Balkáně  
 -chatka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala za pouţití dţberové stříkačky zahoření 

palubek u komínového tělesa v důsledku porušení těsnosti komína. Příčinou vzniku 
poţáru byla technická závada komínového tělesa. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
14.55 – 15, Radiová  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost MP vytaţení uhynulé kočky ze 

světlíku obytného domu. 
 
15.38 – 15, Milánská  
 - koš - 
 Jednotka SDH Horní Měcholupy likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár 

plastového odpadkového koše. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 1.000,- Kč 
 
17.23 – 6, Bělohorská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno vytaţení vozidla ze strouhy, odpojení AKU a zasypání 
uniklých provozních kapalin sorbentem. 

 
17.41 – 10, Sevastopolská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytové jednotky. Zde byla nalezena osoba ex, případ byl předán 
Policii ČR a ZZS. 

 
19.37 – 4, Štúrova  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, odstranila následky DN dvou OA bez zranění. Vozidla 

byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru. U jednoho z vozidel byl vypnut přívod 
LPG. Případ byl předán Policii ČR. 

 
19.56 – 15, Kozmíkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, vyprostila pomocí nastavovacího ţebříku kočku 

z výkopu. Předáno přítomné MP. 
 
20.20 – 11, Zdiměřická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, byla vyslána k otevření bytové jednotky v 5. NP 

panelového domu. V bytě se nacházela ţena, která nereagovala na zvonění. Ţena 
byt otevřela sama před zahájením zásahu. Jednotka nezasahovala. Případ byl 
předán ZZS. 

 
00.44 – 10, Chodovská    
 - kolejiště – 
 Jednotka HZS SŢDC vyprostila přejetou osobu z kolejiště v areálu seřaďovacího 

nádraţí. Krev byla spláchnuta tlakovou vodou. Případ byl předán Policii ČR. 
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01.51 – 15, Azalková  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala sorbentem únik PHM po krádeţi z nádrţe 

dodávky. Případ byl předán Policii ČR. 
 
04.49 – 10, Záběhlická  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmyslné zapálení, 
nedbalost při kouření). 

 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 


