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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 16. 04. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 15. 04. 2010  do 06.00 hodin dne 16.  04. 2010 
 
07.08 -  21, Starokolínská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Újezd nad Lesy čerpala vodu ze zaplavených podzemních prostor 

domu. 
 
07.15 -  4, Ha hřebenech  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci EPS. Důvod spuštění čidla 

nezjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
08.29 -  6, Na Petřinách  
 -obytný objekt- 
 Na žádost ZZS byla vyslána jednotka HZS Praha stanice 2 k případu zpřístupnění 

bytové jednotky uživatelky. Dveře bytu násilně otevřeny s částečným poškozením. 
Jmenovaná předána ZZS. 

 
09.55 -  5, V úvalu 
 -provozní budova nemocnice- 
 Jednotka HZS FN Motol čerpala vodu ze zaplavené výtahové šachty. 
 
10.48 -  3, Řipská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu uživatelky. 

Příslušníci jednotky do bytu vstoupili oknem výstupem po přistavěném 
automobilovém žebříku. Dveře bytu poté otevřeli zevnitř bez jejich poškození. 
Jmenovaná předána ZZS. 

 
11.15 -  11, Ryšavého  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zajistila místo dopravní nehody osobního automobilu 

značky Mazda. Asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. Další opatření provedla PČR. 

 
12.53 -  20, Třebešovská 
 -volné prostranství- 
 Po odcizení PHM z osobního automobilu jich část vytekla. Asanaci provedli 

příslušníci jednotky HZS Praha stanice 10 speciálními prostředky. K úniku PHM do 
kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
13.27 -  5, Butovická  
 -rodinný domek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k případu zpřístupnění rodinného 

domu, z něhož delší doby nevycházela majitelka. Místním šetřením bylo ale 
zjištěno, že majitelka je v nemocnici. Ověřeno PČR. Jednotka tudíž nezasahovala. 
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14.50 -  8, Krynická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k údajnému požáru na volném 

prostranství. V dané lokalitě nebyl žádný požár zjištěn, pouze v ulici Na Farkách 
pálil majitel rostlinný odpad. Pálení bylo zajištěno a nic neohrožovalo. Jednotka 
nezasahovala.  

 
16.16 -  2,  Rybalkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu uživatelky. 

Jmenovaná upadla a sama nemohla vstát. Příslušníci jednotky do bytu vstoupili 
oknem výstupem po přistavěném automobilovém žebříku. Dveře bytu poté otevřeli 
zevnitř bez jejich poškození. Jmenovaná předána ZZS. 

 
18.19 -  4, Doudova 
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 6 byly vyslány k nálezu sudu s označením 

„žíravina“. Chemickým rozborem bylo zjištěno, že se jedná o směs jedlého oleje a 
NaOH (cca 20 l). Sud byl zajištěn a odvezen příslušníky CHTS HZS Praha. 

 
20.29 – 10, Práčská 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru porostu. Průzkumem 

nebyl žádný požár ani jiné nebezpečí zjištěno, jednalo se  o planý poplach. 
 
22.46 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčinou 

aktivace hlásiče byl únik vlhkého vzduchu, jednalo se o planý poplach. 
 
22.55 – 5, Zborovská  
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastové 

popelnici. Požárem byla poškozena popelnice, příčinou vzniku požáru bylo úmyslné 
zapálení. 

  
00.13 – 5, Zborovská  
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve dvou 

plastových popelnicích. Požárem byla poškozena pouze jedna popelnice, příčinou 
vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

  
00.17 – 11, Jarníkova  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

odpadkovém koši. Požárem byl poškozen koš, příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

  
01.04 – 4, Zálesí x Novodvorská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
02.27 – 11, Nad Opatovem 
 -kontejner- 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru plastového kontejneru. Požár 
byl lokalizován občanem práškovým PHP, díky čemuž ke škodě nedošlo. Příčinou 
vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

  
03.07 – 4, Jižní spojka   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl z osobního 

automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl předán řidiči vozidla. 
 
 
 
  
 


