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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 04. 05. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 03. 05. 2010  do 06.00 hodin dne 04.  05. 2010 
 
06.49 – 15, U kabelovny  
 -EPS- 
 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k případu signalizace čidla EPS. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o poruchu čidla ve strojovně vzduchotechniky. 
Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 

 
07.13 – 5, K Barrandovu  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

vozidel bez zranění. Jednotka provedla protipožární zabezpečení vozidel, zasypala 
uniklé provozní kapaliny sorbentem a odstranila automobily na kraj vozovky. 
Předáno Policii ČR. 

 
08.54 – 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala pomocí sorbentu a sorbční tkaniny únik oleje         

z motorového agregátu. 
 
08.59 – 13, Jindrova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zasypala sorbentem uniklou naftu z nádrže osobního 

automobilu po krádeži. Jednotka provizorně zalepila poničenou nádrž havarijním 
tmelem. 

 
10.02 – 6, Drnovská   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu kouře v dáli. Průzkumem na 

místě nebylo nic zjištěno, jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 
 
12.49 – 10, 28. pluku 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zachránila pomocí automobilového žebříku holuba 

uvízlého v okapovém sběrači.  
 
12.54 - 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala pomocí sorbentu a sorbční tkaniny únik 20 litrů 

blíže neurčeného oleje. Životní prostředí ohroženo nebylo. 
 
13.05 – 9, U dejvického rybníčka  
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu uvízlé kočky na stromě. Kočka 

zachráněna a předána obyvatelům domu. 
 
13.34 – 4, Jižní spojka  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila z komunikace stavební blok z porobetonu 

o rozměrech 1 x 1 metru, který ohrožoval projíždějící vozidla. 
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14.19 – 5, Tomáškova  
 -obytná objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odchytila poštolku uvízlou v síti u okapového svodu 

a nezraněnou ji předala volající. 
 
16.27 – 21, Starokolínská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Újezd nad Lesy odčerpala vodu ze zatopeného sklepa. Předáno 

majiteli. 
 
17.40 – 12, Hornocholupická  
 - obytný objekt- 
 Jednotka SDH Cholupice odčerpala vodu ze zatopeného sklípku v obytném objektu. 

Předáno majiteli. 
 
17.44 – 19, Toužimská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu, které narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Zraněný řidič předán do 
péče ZZS. Jednotka provedla protipožární opatření 

 
17.47 – 12, Imrichova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu psa,  zaklíněného na balkoně 

obytného domu. V bytě nalezena žena v bezvědomí. Předáno ZZS, Záchranné 
veterinární službě a Policii ČR. 

 
18.35 – 5, Holečkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

Předáno policii. 
 
19.02 – 1, Na Florenci  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS SŽDC asanovala sorbentem PHM uniklé na komunikaci. 
 
19.33 – 10, Minská  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1, 5 a 7 byly přivolány k případu ženy na střeše 

obytného objektu. Po vyjednávání Policie ČR byla žena zajištěna a předána ZZS. 
Předáno Policii ČR. 

 
20.25 – 15, Kutnohorská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu Škoda. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru a uniklé PHM byly 
asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
21.08 – 5, Zborovská  
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár plastové popelnice, 

která byla požárem zničena. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru bylo úmyslné 
zapálení. Na místě Policie ČR. 

  
21.30 – 16, Přeštínská 
 -provozní hala- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1,2,7 a 8 byly přivolány k případu požáru ve výrobní  



 
3 

             hale. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár unikajícího acetylenu z pevného 
přívodu na zdi haly. Před dojezdem jednotek na místo případu proběhla samovolná 
evakuace zaměstnanců. Likvidováno 1C proudem. Požárem byly zničeny pevné 
přívody, regulátory, hadice a poškozen rozvod vody. Příčinou vzniku požáru byla 
nepředpokládaná změna provozních parametrů. Na místě MOP Radotín. 

  
21.56 – 4, Jižní spojka  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu hořící reklamy. Na místě 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
22.04 – 13, Petržílkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na žádost policie sklep v obytném objektu. 

Ve sklepě nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
 
 
 


