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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 09. 04. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 08. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 09. 04. 2010 

 
07.21 -  12, Na schůdkách  
 -volné prostranství- 
 Po odcizení vyteklá část PHM z osobního automobilu na volné prostranství. 

Přivolaná jednotka HZS Praha stanice 6 je asanovala. K úniku hmot do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
07.38 -  4, Sedlčanská  
 -volné prostranství- 
 Opět po odcizení vyteklá část PHM z osobního automobilu na volné prostranství. 

Přivolaná jednotka HZS Praha stanice 6 je asanovala. K úniku hmot do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
09.16 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva čerpala vodu ze zaplavené jímky půdorysného rozměru 4 x 4 

m. 
 
10.00 -  18, Kbelská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k zajištění místa dopravní nehody 

dvou kamiónů a dvou osobních automobilů. Asanován vyteklý olej. Následný úklid 
komunikace zajistila TSK. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, životní prostředí 
nebylo ohroženo. 

 
10.31 -  6, Pod novým lesem  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k požáru hrabanky. Plocha požáru 10 

x 10 m. Uhašeno vodou, dodávanou tlakovým proudem z vlastního zdroje jednotky. 
Příčinou požáru beze škody byla zřejmě nedbalost při kouření. PČR se na místo 
nedostavila. 

 
10.42 -  4, Na Hřebenech 
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Česká televize prověřovala signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach, čidlo aktivováno výfukovými zplodinami při startování automobilu. 
 
12.00 -  10, Švehlova  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Mitas prověřovala signalizaci EPS. K požáru nedošlo, čidlo 

aktivováno prašností při úniku sazí. Zamořené prostory byly odvětrány. 
 
12.43 -  15, Nad přehradou  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k požáru hrabanky a  kořenů. Plocha 

požáru 30 x 20 m. Uhašeno vodou, dodávanou 1 C proudem z vlastního zdroje 
jednotky. Příčinou požáru beze škody byla zřejmě nedbalost při kouření. PČR se na 
místo nedostavila. 

 
13.29 -  2, Italská 
 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala rozježděný motorový olej na komunikaci. 
Následný úklid komunikace zajistila TSK. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, 
životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
13.36 -  13, V hůrkách  
 -obytný objekt- 
 V kuchyni bytové jednotky se při vaření vznítil olej. Před dojezdem přivolané 

jednotky HZS Praha stanice 7 se plamenné hoření přeneslo na horní skříňku 
kuchyňské linky s vestavěným odsavačem par. Rovněž zasažena izolace vedení el. 
instalace odsavače. Kouřovými zplodinami očazena malba stěn a stropu kuchyně. 
Požár likvidován PHP. Ke sporáku uzavřen přívod plynu. Požár způsobila svojí 
nedbalostí při přípravě potravin nájemnice. Na místě PČR MO Stodůlky. 

 
15.40 -  1, Štěpánská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uvolnila síť, která bránila odletu holubů z půdního 

prostoru. Akce provedena ve spolupráci s příslušníky Městské policie. 
 
16.33 -  6, Jugoslávských partyzánů  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k vyproštění dodávkového automobilu, 

které se pravým předním kolem propadlo do vozovky. Na vyproštění použita 
speciální technika (vaky). Propadlá komunikace poté označena TSK.   

 
18.32 - 5, Na Březince  
   - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže osobního automobilu. 
 
18.54 - 5, Rošických  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému výskytu kouře na střeše obytného 

domu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo vypalování kabelů 
ve dvoře. Příslušníci jednotky požár likvidovali pomocí džberové stříkačky. 

 
20.02 - 2, U Havlíčkových sadů   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu neznámého zápachu v ulici. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o zápach související s rekonstrukcí 
v Havlíčkových sadech. 

 
20.12 - 16, Zbraslav, Elišky Přemyslovny 
 - zahrádkářská kolonie - 
  Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v zahrádkářské kolonii. 

Průzkumem na místě nebyl původ zakouření zjištěn. 
 
02.02 - 5, Brdlíkova 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu vody v přízemí domu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že vlhkost je způsobena závadou na kanalizaci, nájemníkům 
byla doporučena oprava odbornou firmou. 

 
05.26 - 2, Sokolská  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 



 3 

 
 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 


