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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 08. 04. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 07. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 08. 04. 2010 

 
06.49 – 13, Červeňanského 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, byla vyslána k případu ţhnutí komunálního odpadu 

v kontejneru. Likvidováno občany vodou z místního zdroje před dojezdem jednotky. 
Jednotka dále nezasahovala. Poţárem škoda nevznikla. 

 Škoda: 0 Kč  
 
07.54 – 17, Ringhofferova  
 - metro –  
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS ve stanici metra „Zličín“. Průzkumem 

nebyla příčina aktivace zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
08.33 – 4, Ruţinovská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu PHM po 

krádeţi z OA. 
 
09.12 – 14, Chlumecká 
 - autobazar – 
 Na OBZP HZS Praha byl nahlášen poţár přední části NA odstaveného v areálu 

autobazaru nákladních vozidel. Poţár se stal dne 6. 3. 2010 mezi 13.00 – 14.00 
hod. a byl likvidován zaměstnanci autobazaru dvěma práškovými PHP. Plamenným 
hořením byla zničena laminátová kapota motoru, elektroinstalace a plastové díly 
v přední části motorového prostoru, čelní sklo a střední část přístrojové desky 
v kabině vozidla. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení neznámým 
pachatelem pomocí hořlavé kapaliny. Případ byl předán Policii ČR. 

 
11.41 – 11, Brněnská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala zasypáním sorbentem olejovou skvrnu na 

vozovce v délce cca 70 m. Ke znečištění ŢP nedošlo. Případ byl předán Policii ČR. 
 
11.44 – 10, Na Bohdalci u 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala zasypáním sorbentem olejovou skvrnu na 

vozovce.  
 
12.36 – 21, Novosibřinská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, odstranila následky DN kamiónu a OA. Vozidla byla 

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

 
12.37 – 2, V Tůních  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost občanů násilný vstup vchodovými 

dveřmi do bytové jednotky ve 3. NP činţovního domu. V bytě se nacházela ţena ex  
a byla nalezena ţivá kočka. Kočka byla předána dceři uţivatelky bytu. Případ byl 
předán ZZS a Policii ČR. 
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12.54 – 15, U Kabelovny 
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila aktivaci EPS v technologickém objektu SKYVAP. 

Průzkumem nebyla příčina aktivace zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
13.23 – 3, Plavínová  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu hydraulického 

oleje na ploše cca 15 m2. Olej vytekl při poruše hydrauliky ze speciálního vozidla na 
odvoz komunálního odpadu. ŢP nebylo ohroţeno. 

 
14.31 – 2, Na Zbořenci 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence vstup 

po nastavovacím ţebříku oknem do bytové jednotky ve 2. NP činţovního domu. 
V bytě nebyl nikdo nalezen. Případ byl předán Policii ČR.  

 
14.36 – 10, Hradešínská x Benešovská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala zasypáním sorbentem olejovou skvrnu na 

ploše cca 1 m2. Případ byl předán MP. 
 
14.42 – 8, Pod Plynojemem 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila následky DN. Jednotka odpojila AKU a únik 

PHM a provozních kapalin likvidovala sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 
 
15.15 – 4, Na Hřebenech  
 - technicko-administrativní objekt – 
 Jednotka HZS ČT prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe čidlo EPS 

bylo aktivováno zplodinami při průjezdu vysokozdviţného vozíku. Jednalo se o 
planý poplach. 

 
15.29 – 3, Basilejské nám 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN motocyklu a OA. Jednotka 

odpojila AKU a únik PHM a provozních kapalin likvidovala sorbentem. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
15.59 – 7, U Letenského sadu 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). 
 
16.13 – 14, Teplárenská u 
 - volné prostranství – 
 Jednotky HZS Praha, st. 5, a SDH Dolní Měcholupy likvidovaly C proudem a 

tlakovou vodou od cisterny poţár porostu na ploše 150 x 200 m. Příčina vzniku 
poţáru nebyla zjištěna (kouření). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
16.16 – 1, Praţský hrad 
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, prověřila aktivaci EPS. Příčina aktivace nebyla 

průzkumem zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
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16.35 – 4, Kotorská x Plamínkové 
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala tlakovou vodou poţár motorového prostoru a 

přístrojové desky OA. Plamenným hořením byly motorový prostor a přístrojová 
deska zničeny. Sálavým teplem byl zničen interiér vozidla kromě zavazadlového 
prostoru. Příčinou vzniku poţáru byla TZ palivového systému v motorovém prostoru. 
Na místě Policie ČR – MO Pankrác. 

  
17.39 – 4, Roškotova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, byla vyslána k případu kouře z bytové jednotky 

v panelovém domě. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny, 
které nechala uţivatelka bytu bez dozoru na sporáku. Na místo se dostavila 
v průběhu zásahu a byt otevřela. Jednotka byt a objekt odvětrala. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost při přípravě potravin. 

 
18.24 – 2, Karlovo náměstí 
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu zápachu plynu ve vestibulu stanice 

metra „Karlovo náměstí“. Průzkumem nebylo ţádné nebezpečí zjištěno, jednalo se o 
planý poplach. 

 
18.37 – 2, Korunní 
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plechovém 

odpadkovém koši na tramvajové zastávce. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 
kouření, škoda poţárem nevznikla. 

 
21.51 – 8, Zenklova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, škoda poţárem nevznikla. 

 
22.06 – 7, Vrbenského 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody poţár odpadu na volném 

prostranství pod kovovou lávkou. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna, škoda 
poţárem nevznikla. 

 
22.28 – 15, Dýšinská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí kominického nářadí poţár sazí v komíně 

obytného domu. Příčinou vzniku poţáru byl špatný stav komínového zařízení – 
zaţehnutí sazí v komíně, škoda poţárem nevznikla. 

 
 

  

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 
 


