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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 10. 08. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 09. 08. 2011 do 06.00 hodin dne 10. 08. 2011 

 
07.35 – 1, Vladislavova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala sorbentem únik oleje malého rozsahu na 

dopravní komunikaci. ŢP nebylo ohroţeno. 
 
08.05 – 17, Na Radosti   
 - depo metra – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o planý 

poplach. Důvod spuštění čidla nezjištěn.  
 
08.14 – 15, Kutnohorská  
 - logistické centrum – 
 Jednotky HZS Praha, st. 4 a 5, ochladily pomocí PHP CO2 podzemní části kabelu 

NN 400V na výstupu z rozvodné skříně na obvodové stěně administrativního 
objektu u vjezdu do areálu. Poţár samovolně ustal po odpojení primárního okruhu. 
Plamenným hořením a sálavým teplem byla zničena část nadzemního a 
podzemního plastového okapového svodu v délce cca 3 m. Zplodinami hoření byla 
očazena fasáda objektu na ploše cca 2 m

2
. Příčinou vzniku poţáru byla technická 

závada elektroinstalace – zkrat na kabelu NN pravděpodobně vlivem velké vlhkosti 
podloţí po deštích. Na místě pohotovost PRE a Policie ČR – MO Hostivař. Případ 
byl předán zástupci správy areálu. 

 Škoda: 5.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
08.50 -  1, Praţský Hrad, II. nádvoří   
 - historický objekt - 
 Jednotka HZS Praha, st. 9, prověřila signalizaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe 

čidlo bylo aktivováno prašností při stavebních úpravách. K poţáru nedošlo. 
 
08.57 -  8, Zásadská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k záchraně kočky, která se pohybovala na 

parapetu okna bytu ve 2. patře. Kočku sundali příslušníci jednotky z přistavěného 
automobilového ţebříku. Zvíře bylo předáno majiteli. 

 
09.33 – 2, nám. I. P. Pavlova   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS ve stanici metra „I. P. Pavlova“. K poţáru 

nedošlo, jednalo se o planý poplach. Důvod spuštění čidla nezjištěn. 
 
09.55 – 8, Střelničná    
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osoby ze zablokovaného výtahu ve stanici metra 

„Ládví“. 
 
10.30 – 10, Švehlova   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Mitas vyprostila pomocí automobilového navijáku kamion zapadlý do 

měkkého povrchu u parkoviště fy Mitas. Kamion byl vrácen na dopravní komunikaci. 
 
10.42 – 11, Kosmická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala sorbentem na parkovišti olejovou skvrnu na 

ploše cca 2 x 0,5 m. Na místě Policie ČR. 
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11.22 – 3, Táboritská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k údajnému poţáru bytové jednotky v 5. 

NP činţovního domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o zplodiny ţhnutí 
utěrky pohozené za dveřmi bytu. Poţárem ke škodě nedošlo. Jednotka 
nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost uţivatele bytu – odloţení 
hořlavého materiálu do blízkosti tepelného zdroje. Na místě Policie ČR – MO 
Ţiţkov. 

 Škoda: 0 Kč 
 
11.33 – 8, Šiškova 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala sorbentem únik PHM po krádeţi z nádrţe 

OA. Předáno majiteli vozidla. 
 
12.02 – 10, Pod Rapidem  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k případu kouře z bytové jednotky v 1. NP 

činţovního domu. Průzkumem po násilném vstupu vchodovými dveřmi do bytu bylo 
zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. Likvidováno vodou z místního zdroje. 
Jednotka byt odvětrala. Z bytu byl zachráněn pes, který byl předán sousedovi 
uţivatelky. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost uţivatelky bytu při přípravě 
potravin – ponechání nádoby s potravinami bez dozoru na tepelném zdroji.  

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
12.06 – 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina aktivace 

zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
12.34 – 13, Bucharova   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, odstranila následky DN motocyklu a OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
12.54 -  7, Jateční u  
    - demolice - 
   Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala 1C proudem vodou dopravním vedením od 

cisterny poţár odpadu pod nepouţívanou ţelezobetonovou sýpkou. V průběhu 
hasebního zásahu bylo na provizorním lůţku nalezeno silně ohořelé lidské tělo.. Na 
místě Policie ČR – operativní výjezd SKPV správy hl. m. Prahy, SKPV OŘP Praha I, 
psovod Policie ČR se sluţebním psem na vyhledávání akcelerantů a MOP 
Holešovice. 

 
13.52 -  4, 5. května 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Asanovány vyteklé provozní náplně. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
14.15 -  4, Kaplická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, byla vyslána k násilnému otevření dveří bytu. Syn se 

nemohl dostat do bytu k mamince, která neotvírala. Maminka spala a nakonec 
dveře bytu otevřela sama. Jednotka odvolána z trasy dojezdu.  

 
15.48 – 2, Francouzská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána na ţádost občanů k otevření bytové 

jednotky v činţovním domě. Byt otevřel sám uţivatel před zahájením zásahu. 
Jednotka dále nezasahovala. Případ byl předán ZZS a Policii ČR. 
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15.59 – 4, Novodvorská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, otevřela pomocí lezecké techniky slaněním z vyššího 

podlaţí zabouchnuté vchodové dveře bytové jednotky v panelovém domě, ve které 
se nacházelo malé dítě. Předáno matce dítěte. 

 
18.29 - 14, Kryšpínova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. Poţárem potravin ke 
zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost uţivatele bytu 
při přípravě potravin. 
Škoda: 0,-Kč  

 
19.14 - 6, Irská  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 5 vyprostili několik osob z kabiny výtahu, která 

uvízla mezi podlaţími obytného domu. 
 
19.36 - 8, Zelenohorská  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána ke zjištění původu kouře v objektu. Po 
násilném vstupu do objektu bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. 
Poţárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost uţivatele bytu při přípravě potravin. 
Škoda: 0,-Kč  

 
20.45 - 10, Plaňanská 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu bylo 

v bytě nalezeno tělo muţe bez známek ţivota. Případ byl předán PČR a ZZS. 


