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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 04. 08. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 03. 08. 2011 do 06.00 hodin dne 04. 08. 2011 

 
07.24 – 4, Kunratická spojka                                                         
 -les- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu kouře v dáli. Kouř 

z neznámého zdroje byl jednotkou spatřen, ale rychle se rozptýlil do ovzduší. 
Ohnisko nebylo nalezeno.  

 Škoda: 0,- Kč 
 
08.46 – 9, Českomoravská  
 -metro- 
 Jednotka HZS SŢDC provedla odčerpání vody uniklé z prasklého potrubí za pomoci 

plovoucího čerpadla z prostoru šachty v metru. 
 
09.54 – 8, Kokořínská 
 -kočka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila kočku uvízlou v okapu za pomoci 

automobilového ţebříku.  
 
12.09 – 1, Kříţovnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zápachu v obytném domě. 

Jednalo se o zahoření jističů. Na místo povolána pohotovost PRE. Jednotka 
nezasahovala, nebezpečí nehrozilo. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 
na elektroinstalaci domovních jističů. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
12.28 – 11, Türkova   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky DN sanitního vozu a OA bez 

zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala uniklé provozní 
kapaliny sorbentem. 

 
13.02 – 4, Na strţi   
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jedna 

zraněná osoba předána do péče ZZS. Jednotka provedla protipoţární opatření a 
zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem. 

 
13.27 – 5, Zubatého    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zasypala sorbentem uniklé PHM na ploše 1 x 1 metr. 

Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
14.13 – 7, Pod Hrachovkou  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem uniklé PHM. Ţivotní prostředí 

ohroţeno nebylo. 
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14.42 – 6, Aviatická   
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha provedla kontrolu signalizace čidla EPS. Ke spuštění 

čidla došlo vlivem přehřátí řemenů ve vzduchotechnice. Prostor byl jednotkou 
odvětrán. 

 
15.22 – 15, U kabelovny  
 -chemický provoz- 
 Jednotka HZS Zentiva provedla kontrolu signalizace čidla EPS. Ke spuštění čidla 

došlo vlivem úniku páry. Jednotka nezasahovala. 
 
15.28 – 5, Tunelářů  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu poţáru televizoru. Jednalo se 

o televizor Philips, který byl před vznikem poţáru v provozu. Poţár byl uhašen 
uţivateli bytu 1 PHP. Poţárem byl přístroj zničen. Příčinou vzniku poţáru byla 
provozně technická závada na elektroinstalaci televizoru. 

 Škoda: 1.000,- Kč 
 
15.58 – 7, Ovenecká 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala poţár odpadu v plechovém kontejneru 

proudem tlakové vody. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
16.33 – 4, Opatovská  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v 

plastovém koši. Poţárem nebyl koš poškozen. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč Uchráněno: 1.000,- Kč 
 
19.15 – 8, Kobyliské nám.   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP vyprostila tři osoby ze zablokovaného výtahu ve stanici metra 

„Kobylisy“. 
 
19.21 – 10, Přípotoční  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, vyprostila na ţádost Policie ČR po nastavovacím 

ţebříku ţenu zavřenou v bytě v činţovním domě. Případ byl předán Policii ČR. 
 
19.53 – 6, Kamýcká   
 - stavební výkop – 
 Jednotky HZS Praha, st. 1, 2, 5 a 7, vyprostily dvě osoby ze závalu v hlubokém 

stavebním výkopu. Jedna osoba ex. Případ byl předán ZZS a Policii ČR.  
 
21.16 – 9, Kolbenova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny v DT poţár 

odpadu ve velkokapacitním ocelovém kontejneru.  
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
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22.48 – 18, Kopřivnická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2 – protichemická jednotka, zajistila na ţádost Policie ČR 

u vchodu do panelového domu vysypaný hydroxid sodný v pecičkách dodávaný pod 
obchodním názvem „Krtek“. 

 
03.41 – 9, Drahobejlova   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS ve stanici metra „Českomoravská“. 

Průzkumem nebyla příčina aktivace zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 


