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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 11. 05. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 10. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 11. 05. 2010 

 
06.17 - 9, Východní spojka bez č.   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
07.15 -  6, Evropská  
 -provizorní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu zakouření objektu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sražený kouř při zatápění v kamnech na 
tuhá paliva. V kamnech zatopila osoba bez přístřeší, která byla předána 
příslušníkům PČR. 

 
08.54 -  8, Bínova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 prověřovala ohlášený únik nebezpečných látek na 

pozemní komunikaci. Na udané adrese nebyl žádný únik zjištěn. Nakonec nalezena 
olejová skvrna 2 x 2 m v ulici Drahorádova. Asanována sorbentem. 

 
09.51 -  20, Hartenberská a Chlumecká bez č.  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k dopravní nehodě s následným 

požárem osobního automobilu značky SEAT CORDOBA VARIO, r.v.. Automobil 
začal hořet po jeho nárazu do svodidel. Řidička nebyla zraněna. Požár zachvátil 
motorový prostor a interiér. Uhašen vodou, dodávanou 1C proudem, z vlastního 
zdroje jednotky. Zásahem uchráněna zadní část automobilu. Příčinou vzniku požáru 
byla dopravní nehoda. Na místě ČR – oddíl dopravních nehod. 

 Škoda požárem: 60.000,- Kč Uchráněno: 50.000,- Kč 
 
10.34 -  11, Matúškova  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 4 pomáhali osádce ZZS při snesení 

pacienta a jeho naložení do sanitního automobilu. 
 
11.16 -  9, Litoměřická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala vyteklý olej na pozemní komunikaci. Olej 

rozlit na ploše 10 m
2
. Použita sorbentční látka. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, 

životní prostředí nebylo ohroženo. 
 
11.27 -  3, Pražačka  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklé PHM na ploše 10 x 1 m. K úniku 

PHM do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 
 
11.46 -  6, Aviatická  
 -provozní letištní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřovala signalizaci EPS. K požáru nedošlo. Čidlo 

aktivováno výpary pří práci s voskem. 
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13.58 – 9, Teplická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci 

v délce cca 60 metrů. Předáno Policii ČR. K úniku PHM do kanalizace nedošlo, 
životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
14.11 – 8, Šimůnkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

Předáno policii. 
 
14.37 – 4, Branická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

Předáno policii. 
 
15.10 -  8, Sokolovská, stanice metra Florenc   
 -stanice metra trasa „C“- 
 Jednotka HZS DPP prověřovala signalizaci EPS. K požáru ve stanici metra nedošlo, 

jednalo se o zneužití tlačítka signalizace nezjištěnou osobou. 
 
15.50 -  10, U Roháčových kasáren  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vytékající PHM z přeplněné nádrže 

osobního automobilu. K úniku PHM do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo 
ohroženo. 

 
16.51 -  10, Ruská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k likvidaci roje včel, který se usadil na 

fasádě domu v nepřístupném místě. Roj nikoho neohrožoval, jednotka tudíž 
nezasahovala. 

 
17.39 – 12, Hoštická  
 -objekt v rekonstrukci- 
 Jednotky HZS Praha stanice 4, 6 a jednotka SDH Písnice likvidovaly 2C proudy 

požár střechy objektu v rekonstrukci. Po rekonstrukci má být využíván jako penzion. 
Požárem zasaženy trámy, laťoví a hydroizolace střechy na ploše 5 x 2 m. Požár 
způsobili pracovníci firmy pokrývačské, klempířské a stavební. Jmenovaní nahřívali 
PB hořákem hydroizolaci a od otevřeného plamene hořáku se vznítilo dřevěné 
laťoví. Na místě PČR l. 158. 

 Škoda: 10.000,- Kč 
 
18.00 – 5, Jindřicha Plachty  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru mohlo být úmyslné zapálení, 
nedbalost při kouření, není vyloučena možnost zapálení dětmi. Policie se 
nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
18.19 – 2, Lužická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí AZ 30 a pily větev, hrozící pádem 

na komunikaci. 
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18.56 - 13, Mládkova    
 - komunikace - 
 Jednotka SDH Řeporyje zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na 

vozovku z vraku osobního automobilu. 
 
18.58 - 4, Údolní  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru v motorovém prostoru 

osobního automobilu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo 
přídavné topení. 

 
18.58 - 5, Na Čečeličce  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvá osoba, případ byl 
předán Policii ČR a ZZS. 

 
20.04 - 10, Zvonková  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru na balkóně bytu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o grilování. 
 
22.31 - 1, Pštrossova  
 - zdravotnické zařízení - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v soukromém zdravotnickém 

zařízení. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že slabé zakouření suterénu způsobil 
zkrat na kontaktech baterií záložního zdroje UPS. Požár byl likvidován příslušníky 
jednotky pomocí PHP CO2. Příčinou vzniku požáru byla technická závada. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
22.46 - 3, Písecká  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu ve 4. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvá osoba, případ byl 
předán Policii ČR a ZZS.  


