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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 01. 04. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 31. 03. 2010 do 06.00 hodin dne 01. 04. 2010 

 
07.48 -  11, Opatovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 4, zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Příslušníci jednotky odpojili AKU a asanovali vyteklé provozní náplně. 
K jejich úniku do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. Další 
opatření provedla PČR. 

 
08.54 – 21, K Dubči 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, stanice 5, odstranila následky DN dvou OA se zraněním jedné 

osoby. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních 
kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR a ZZS. 

 
09.06 – 5, K Barrandovu 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, stanice 8, likvidovala sorbentem vyteklý olej po požáru 

kamiónu. 
 
10.23 – 10, Mrštíkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, stanice 5, byla vyslána na žádost Policie ČR k otevření bytové 

jednotky v činžovním domě. Podle dalšího upřesnění Policie ČR nebyl zásah již na 
místě potřeba. Jednotka byla odvolána z cesty zpět na základnu. 

 
11.32 -  13, Symfonická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 7, byla vyslána k otevření zaklaplých dveří bytu. Uvnitř 

zůstalo samotné dítě. Dveře otevřeny za asistence PČR bez poškození zámku. Dítě 
v pořádku předáno uživatelce. 

 
11.58 -  1, U Bulhara  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 1, asanovala rozlité PHM na komunikaci v délce 200 

m. Nezjištěné množství PHM bylo vlivem deště spláchnuto do kanalizace. 
Informováno OS KŠ MHMP. 

 
12.12 -  20, Lhotská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 5, byla vyslána k otevření dveří bytu už. Uživatel 

nakonec dveře otevřel sám, jednotka byla odvolána z cesty. 
 
12.16 -  9, Litvínovská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 3, byla vyslána k zpřístupnění bytu. Příslušníci 

jednotky se do bytu dostali přes balkon s poškozením skleněné výplně balkonových 
dveří. Dveře bytu odemčeny zevnitř, zdravotně indisponovaný uživatel bytu předán 
ZZS. 

 
 
13.18 -  1, Legerova  
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 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 1, prověřovala na žádost řidičky slabé zakouření 

interiéru osobního automobilu. Přesný zdroj zakouření nebyl zjištěn, mohlo se 
jednat o zadřenou ruční brzdu. K plamennému hoření nedošlo. 

 
13.44 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřovala signalizaci EPS. Důvod spuštění čidla nezjištěn, 

jednalo se o planý poplach. K požáru nedošlo. 
 
14.03 -  6, Vlastina  
 -dodávkový automobil- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 2, byla vyslána k požáru vojenského automobilu. 

Požár zasáhl motorový prostor a byl hašen tlakovou vodou z vlastního zdroje 
jednotky. Částečně poškozeny pryžové součásti. Příčinou vzniku byla technická 
závada pal. systému. Na místě PČR MO Ruzyně.  

 
14.11 -  5, Barrandovský most  
 -kamion- 
 Jednotky HZS Praha, stanice 6 a 7, byly vyslány k požáru kamionu. Po dojezdu byl 

zjištěn již uhašený požár v prostoru schránky AKU. Uhašeno jedním PHP 
práškovým, který poskytl z vlastní výbavy svého dodávkového automobilu další 
řidič. Příslušníci jednotky preventivně poškozené AKU odpojily. Příčinou vzniku 
požáru byla technická závada autoelektriky. 

 
14.39 -  4, Antala Staška  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 6, byla vyslána k případu otevření dveří bytu v 5. patře 

uživatelky. Změna adresy, jednalo se ul. Panuškova. Na místo se dostavila 
pracovnice pečovatelské služby s oznámením, že jmenovaná je v nemocnici. 
Jednotka nezasahovala. 

 
15.15 -  7, U Smaltovny 
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha, stanice 3, násilně a bez poškození otevřeli dveře 

bytu ( 6. patro). Jmenovaná předána osádce ZZS. 
 
16.47 -  15, Kutnohorská  
 -potok- 
 Jednotka HZS Praha, stanice 5, prověřovala nahlášené znečistění ropnými produkty 

Hostavického potoka a rybníka Slatina. Zjištěno nepatrné množství produktů 
unikajících z kanalizace. Nasazena speciální tkanina a látky na vodu. Na hladině 
rybníka produkty nezjištěny. 

 
17.06 - 16, Lipence, Na Lhotkách  
 - komunikace - 
 Jednotka SDH Lipence vyprostila z příkopu havarovaný nákladní automobil. 
 
18.33 - 3, Sabinova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty na vozovce. 
 
18.58 - 1, Šeříková  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost  ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 3. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvola muže, případ byl 
předán Policii ČR a ZZS. 
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21.49 - 10, Moskevská 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému výskytu plamenů na střeše obytného 

domu. Průzkumem na místě bylo nebyl žádný požár zjištěn, pravděpodobně se 
jednalo o úlet jisker z komína při přikládání do pece v pizzerii. 

 
22.47 - 11, Majerského  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby prověřila hlášení EPS v obytném domě. 

Průzkumem na místě nebyl požár zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
01.18 - 9, Čerpadlová  
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha  likvidovala pomocí 1C požár v demolici. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
01.47 - 22, V Pitkovičkách   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z příkopu havarovaný osobní automobil. 
 
02.19 - 5, Drtinova 2  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže osobního automobilu. 
 
02.50 - 11, Brněnská 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě tří osobních automobilů. 

Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS před příjezdem jednotky, příslušníci 
jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali 
sorbentem. 

 
03.22 - 7, Dukelských hrdinů 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě motocyklu. Příslušníci 

jednotky zasypali uniklé ropné produkty sorbentem. 
 
 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 


