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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 08. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 07. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 08. 07. 2011 

 
08.46 -  8, V Holešovičkách 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, asanovala vyteklé PHM z osobního automobilu. PHM 

rozlity v délce 10 m. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
09.02 – 6, Aviatická   
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe čidlo 

EPS bylo aktivováno unikající párou. Jednalo se o planý poplach. 
 
09.20 – 9, Teplická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala sorbentem únik PHM na komunikaci v délce 

cca 15 m. Případ byl předán Policii ČR. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
09.50 – 4, Zelený pruh 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem únik PHM pravděpodobně po 

krádeţi z nádrţe OA Citroën. Nádrţ byla provizorně utěsněna tmelem. 
 
10.19 – 10, Přetlucká   
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k případu příznaků poţáru v okolí objektu 

určeného k demolici. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o nenahlášené pálení 
dřevěného stavebního odpadu pod dohledem zaměstnanců stavební firmy 
provádějící demolici. Jednotka nezasahovala. 

 
14.15 -  2, Čerchovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha, st.1, byla přivolána k případu zpřístupnění bytu. V bytě 

zůstalo po zabouchnutí dveří s klíči uvnitř samotné dítě. Příslušníci jednotky se do 
bytu dostali přes okno bez jeho poškození. Dítě v pořádku předáno matce. 

 
16.10 -  12, Pertoldova  
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha, st.4 a 6, byly vyslány k poţáru stařiny trávy. Zasaţená plocha 

100 x 50 m. Hašeno vodou, dodávanou 2C proudy, z vlastních zdrojů jednotek. 
Příčina poţáru beze škody nebyla zjištěna (kouření, rozdělání otevřeného ohně). 

 Majitel: MČ Praha 12 -evidováno u HZS- 
 
16.44 -  5, Klímova  
 -obchodní centrum- 
 Jednotka HZS Praha, st.7, prověřila signalizaci EPS. Poţár nebyl zjištěn, jednalo se 

o planý poplach. 
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17.00 -  4, Marie Cibulkové  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha, st.1, byla přivolána k poţáru na balkoně bytu. Průzkumem 

byly zjištěny hořící papíry v popelníku. Papíry prolity vodou z dţberové stříkačky. 
Ţádné další nebezpečí nehrozilo. Škoda nevznikla. 

 
17.51 -  12, U pejřárny  
 -provizorní sklad- 
 Jednotky HZS Praha, st. 2,4,6, a jednotky SDH Kunratice a Libuš byly vyslány 

k poţáru celodřevěného provizorního skladu o půdorysných rozměrů 15 x 10 m. 
V době dojezdu hořel sklad v plném rozsahu  a jiţ se zbortila střecha a částečně 
celodřevěné obvodové stěny. Majitel uvnitř skladoval vyřazené autosoučástky, 
pneumatiky. Rovněţ uvnitř byl odstaven vrak automobilu. Poţár hašen celkem 4 C 
proudy s vodou z vlastních zdrojů jednotek. Částečně byla zasaţena i střecha 
sousedního objektu autoservisu. Při hašení došlo k tepelnému přehřátí jednoho 
příslušníka hasičské jednotky, který byl předán do péče ZZS. Šetřením na místě 
bylo zjištěno, ţe do skladu několikrát násilně vnikly osoby bez přístřeší. Příčina 
vzniku je doposud v šetření, v němţ bude pokračováno v dopoledních hodinách 
následujícího dne. Vytipované verze: a-úmyslné zapálení, b-rozdělání otevřeného 
ohně, c-závada el. instalace. Na místě PČR l. 158. 

 Škoda: 100.000,- Kč 
 
17.59 -  10, V Olšinách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha, st.5, byla vyslána k násilnému otevření dveří bytu. Dveře 

nakonec otevřela sama uţivatelka bytu. 
 
18.23 -  14, Hejtmanská  
 - komunikace- 
 Jednotky HZS Praha, st.3 a 10, byly vyslány k poţáru el. instalace ve schránce před 

oplocením rod. domu. Hořící izolace noţových pojistek byla hašena sněhovým PHP. 
Po vypnutí el. proudu izolace ochlazena tlakovou vodou. Cihlová schránka byla 
rozebrána a přívod el. instalace byl obnaţen. Na místo byla povolána pohotovostní 
četa PRE a.s., která zajistí následnou opravu. Příčinou vzniku byla technická 
závada přívodu venkovního přívodu el. instalace. 

 Škoda: 50.000,- Kč 
 
18.53 – 2, Rašínovo nábř.   
 -vodní tok- 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k případu záchrany osoby z Vltavy. Byl proveden 

průzkum řeky ze člunu pomocí kotvy. Osoba byla nalezena potápěči Policie ČR, 
jednotky dále nezasahovaly. Případ byl předán Policii ČR. 

 
19.01 – 22, K poště   
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Kolovraty likvidovala roj včel na zábradlí v mateřské škole. Případ byl 

bez předání. 
 
20.41 – 5, Hořejší nábř.   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osoby z výtahu v obytném 

domě. Osoba byla vyproštěna před příjezdem, výtah byl zajištěn proti dalšímu 
pohybu. Případ byl předán nájemníkům domu. 
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22.25 – 2, Vinohradská x Italská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru únik zemního plynu z výkopu na 

komunikaci. Úniku plynu zamezili pracovníci Pohotovosti PP, a.s., další nebezpečí 
nehrozilo. Případ byl předán Policii ČR a Pohotovosti PP a.s. 

 
23.21 – 12, Zbudovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytu, odkud 

unikala voda. V bytě byla nalezena spící ţena, voda byla zastavena. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
23.31 – 7, Schnirchova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl předán Policii ČR. 
 
01.46 -13, U Albrechtova vrchu  
 -porost- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár travního porostu na 

ploše cca 2x5 m. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, škoda poţárem nevznikla. 

 
05.12 – 2, Jeruzalémská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí navijáku vozidlo z průjezdu po dopravní 

nehodě. Případ byl bez předání.  
 
05.56 – 3, Lucemburská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu havárie dvou bojlerů v bytě. Jednotka 

uzavřela unikající vodu a provedla kontrolní měření. Případ byl předán ohlašovateli.  
 


