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

                    od 06.00 hodin dne 25. 11. 2009  do 06.00 hodin dne 26.  11. 2009 
 
06.06 – 4, Jižní spojka   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. likvidovala tlakovou vodou požár v motorovém prostoru 

OA Š Felicia Combi. Plamenným hořením byly zničeny plastové a pryžové součásti 
motorového prostoru a elektroinstalace v PP části motorového prostoru. Příčinou 
vzniku požáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů – 
pravděpodobně prošlehnutí žhavých spalin z motoru do vzduchového filtru při 
podřazování. 

 Škoda: 4.000 Kč  
 
06.37 – 5, Jinonická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu úniku ropných produktů. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o drobný  únik nafty z bagru. Úklid 
zajistí bezpečnostní agentura. 

 
09.44 – 3, Čajkovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu pokusu o sebevraždu. Byl 

proveden násilný vstup do bytové jednotky. V bytě nebyl nikdo nalezen. Předáno 
PČR. 

 
10.48 – 8, Palmovka  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla zasypání a provizorní zatmelení porušené 

nádrže u osobního automobilu. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno 
majitelce. 

 
13.13 – 10, V olšinách   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala vyteklé provozní 
kapaliny sorbentem a předala místo případu PČR. 

 
13.33 – 7, Jankovcova   
 -loď- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu požáru lodi. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o žhnutí izolace způsobené prací s rozbrušovacím 
přístrojem. Škoda nevznikla. Předáno majiteli. 

 
13.39 – 16, Strnady  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala tlakovou vodou požár porostu na ploše    

2 x 3 metry. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0,- Kč 
  
15.33 – 14,. Průmyslová  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla zasypání PHM, které unikly z porušené 

nádrže u osobního automobilu. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno majiteli. 
 
15.35 – 22, Lovčická  
 -strom- 
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 Jednotka SDH Klánovice provedla za použití motorové pily odstranění stromu který 
hrozil pádem. 

 
15.42 – 6, Gymnasijní  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 
sorbentem. 

 
16.10 – 13, Jeremiášova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu na ploše   

1 x 1 metr. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0,- Kč 
  
16.42 – 6, Radčina   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla zasypání uniklých ropných produktů na 

ploše 50 x 50 cm.  
 
16.46 - 4, Na Hřebenech    
 - provozní budova - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu podniku. Jednalo se o  

nenahlášené svářečské práce. Jednotka nezasahovala. 
 
16.47 – 14, Průmyslová   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a dodávky. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých 
provozních kapalin sorbentem. 

 
17.06 – 4, Jižní spojka   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla zasypání z kamionu uniklých ropných 

produktů na ploše 5 x 1 m.  
 
17.10 – 6, Viklefova  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo  

o přetopenou místnost. 
 
18.40 -  6, Šlikova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřovala zakouření domu. Průzkumem bylo 

zjištěno, že kouř vychází z bytu. Zjištěny spálené potraviny. Uhašeny vodou 
z místního zdroje. Byt odvětrán. Škoda nevznikla.  

 
21.12 -  1, Nám. Republiky  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uhasila tlakovou vodou požár směsného odpadu 

v plechovém odpadkovém koši umístěném na zastávce tramvají. Příčinou vzniku 
byla zřejmě nedbalost při kouření. Požárem škoda nevznikla. 

  
 
22.03 -  8, U Sluncové  
 -volné prostranství- 



 
3 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 uhasila tlakovou vodou a následně zasypala pískem 
ohniště 1 x 1m. V ohništi vypalovaly nezjištěné osoby izolaci kabelů za účelem 
získání sběrného odpadu. Na místě příslušníci Městské policie. Požárem škoda 
nevznikla. 

  
22.14 -  2, Trojická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklý olej na ploše  2 x 0,5 m. K úniku 

oleje do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 
 
23.52 -  6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1,2,3,7 a 8 byly vyslány k případu zakouření paluby 

letadla Boeing 767 s 224 osobami. Letadlo stálo na letištní ploše. Jednotky po 
dojezdu soustředěny na seřadišti Sever. Zajištěn výstup cestujících. Zakouření 
paluby nepatrné. Poté se jednotky vrátily zpět na své stanice.  

 
00.04 -  4, 5, května výjezd směr Pankrác   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Asanován vyteklý olej na ploše 20 x 0,5 m. K úniku oleje do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
00.42 -  10, 28. pluku  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 uhasila tlakovou vodou požár směsného odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem poškozen. Příčinou vzniku bylo 
úmyslné zapálení.  

 Škoda: 7.000,- Kč 
  
01.37 -  5, Novoveská  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 uhasila tlakovou vodou požár směsných odpadů ve 

třech plastových kontejnerech. Kontejnery byly požárem poškozeny. Příčinou vzniku 
bylo zřejmě úmyslné zapálení nezjištěným pachatelem. 

 Škoda: 21.000,- Kč 
  
01.53 -  10, Kodaňská  
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uhasila tlakovou vodou požár směsného odpadu 

v plastové popelnici. Popelnice byla požárem zničena. Příčinou vzniku bylo úmyslné 
zapálení. 

 Škoda: 1.000,- Kč 
  


