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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 02. 08. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 01. 08. 2011 do 06.00 hodin dne 02. 08. 2011 

 
06.24 – 1, Pražský hrad, III. nádvoří 
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 9, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina 

aktivace zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
07.05 – 1, Pražský hrad, II. Nádvoří 
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 9, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že 

EPS byla aktivována vlivem poruchy čidla. Jednalo se o planý poplach. 
 
07.17 – 9, Čakovická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, snesla na žádost ZZS pacienta do vozu. Poté ZZS 

doprovodila do FN Bulovka, kde byl pacient předán. 
 
08.09 – 1, Pražský hrad, II. nádvoří 
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 9, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že 

EPS byla aktivována vlivem poruchy čidla. Jednalo se o planý poplach. 
 
08.40 – 5, Beníškové 
 - železnice – 
 Jednotka HZS SŽDC odstranila z kolejí kontejner na tříděný komunální odpad. 
 
10.22 – 10, Vršovická 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na žádost Policie ČR násilný vstup do bytové 

jednotky v činžovním domě. V bytě byla nalezena osoba ex. Na místo byla povolána 
ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
10.47 – 10, Francouzská 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila motorovou pilou pomocí AZ větve 

nakloněného vzrostlého stromu, které hrozily přerušením trakčního vedení nad 
tramvajovým pásem. Na místě pohotovost DP.  

 
11.43 – 6, Aviatická  
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště vyčistila pomocí detergentu olejovou skvrnu na ploše cca 2 x 

2 m. 
 
13.34 – 20, Novopacká 
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, byla vyslána k zajištění po údajné dopravní nehodě 

OA. Průzkumem udaného místa a široké okolí nebyla žádná DN zjištěna a ani 
automobil nalezen. Jednalo se pravděpodobně o planý poplach. 

 
14.27 -  12, Dobronická  
 - dopravní prostředek - 
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 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala 1C proudem a tlakovou vodou od cisterny v 
DT plně rozvinutý požár obytného automobilu. Plamenným hořením bylo vozidlo 
zcela zničeno. Ve vozidle se v zadní části nacházela tlaková láhev 2,5 kg PB. Byla 
ochlazena tlakovou vodou.  

 
14.32 -  10, Nad Vinným potokem  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS SŽDC likvidovala džberovou stříkačkou ohniště na vypalování 

kabelů.  
 
 
16.39 – 7, Dukelských hrdinů  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu kouře ve světlíku činžovního 

domu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o sražený kouř z krbového topeniště 
v jedné z bytových jednotek. V důsledku podezření na únik oxidu uhelnatého při 
nedokonalém spalování provedla jednotka v bytě měření koncentrace plynu. Byla 
naměřena nebezpečná koncentrace. Jednotka ukončila používání krbu a byt 
odvětrala. Uživateli bytu bylo doporučeno nepoužívat krb do doby revize odtahu 
spalin a komína. Případ byl předán Policii ČR. 

 
17.37 – 16, Radotínská 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, byla vyslána na pomoc ZZS při resuscitaci a transportu 

muže postiženého náhlou srdeční příhodou při sekání trávy na soukromém 
pozemku do vozu ZZS. 

 
17.42 – 13, Wiedermannova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, byla vyslána k případu slabého zakouření bytové 

jednotky v panelovém domě. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo 
pravděpodobně o žhnutí usazeného prachu v tubusu ventilátoru bytového jádra 
vlivem vznícení od přehřátého motorku. Žhnutí samovolně ustalo. Požárem škoda 
nevznikla. Jednotka dále nezasahovala.  

 
18.42 – 6, Patočkova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu na střeše a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. 
Jednotka dále převrátila automobil zpět na kola, případ byl předán Policii ČR. 

 
18.52 – 2, Fričova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila straku z okapu obytného domu pomocí výškové 

techniky. Případ byl předán firmě Pet Medic. 
 
22.18 – 13, Tlumačovská  
 -autoservis- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru elektroinstalace v objektu 

autosalonu Domanský. Jednalo se o požár části kabelu (cca 10 cm) na stěně ve 
výšce cca 3 m. Požár byl lokalizován před příjezdem, jednotka provedla kontrolu 
místa požáru. Požárem byla poškozena část kabelu a krycí lišty. 

 
23.07 – 4, Nuselský most 
 -most- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru světelné reklamy umístěné na 

konstrukci lávky nad komunikací. Jednalo se o požár části písmene „O“ nápisu 
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Vodafone, požár byl likvidován práškovým PHP před příjezdem jednotky. Jednotka 
odpojila světelnou reklamu od zdroje, příčinou vzniku požáru byla technická závada 
elektroinstalace. 

 
23.16 – 13, Jeremiášova 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha během jízdy od zásahu prověřila výskyt kouře na volném 

prostranství. Průzkumem nebyl zdroj kouře nalezen, dle velitele zásahu se jednalo 
pravděpodobně o vypalování kabelů.  

 
01.25 – 10, U vozovny  
 -ubytovna- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou z místního zdroje požár postele v pokoji 

v 8.NP ubytovny DP. Požár byl lokalizován vodou uživatelem pokoje před příjezdem 
jednotky, následkem čehož byl uživatel pokoje s popáleninami a po intoxikaci 
zplodinami hoření převezen posádkou ZZS k lékařskému ošetření. Požárem byla 
poškozena dřevěné postel, lednice, rám         a výplň dveří balkónu a osobní věci 
uživatele, zplodinami hoření bylo poškozeno zařízení a vybavení pokoje, vč. 
povrchu stěn a stropu.  

 
03.36 – 10, U vršovického nádraží  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha odstranila padlý strom pomocí řetězové pily. Případ byl bez 

předání. 
 
03.50 – 3, Seifertova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku vody v domě. Jednalo se o únik u 

HUV v domě, přívod vody nebylo možné uzavřít. Jednotka nezasahovala, případ byl 
předán obyvatelům domu s doporučením kontaktovat firmu PVK. 

 


