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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 14. 05. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 13. 05. 2010  do 06.00 hodin dne 14.  05. 2010 
 
07.58 – 15, U Hostivařského nádraží 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS SŽDC likvidovala roj včel. 
 
08.06 – 10, Izraelská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha 5 stanice odstranila za použití motorové pily padlý strom 

zasahující do vozovky. 
 
08.22 – 3, Olšanská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody OA a 

tramvaje. Jednotka ve spolupráci se ZZS naložila jednu zraněnou osobu. Dále 
odstranila za pomoci jeřábu DP OA z tramvajového pásu. Předáno Policii ČR. 

 
09.20 – 20, Jeřická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezené malé dítě předáno matce. 
 
10.11 – 22, Přátelství  
 - komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala únik asi 40 l oleje z nákladního 

automobilu odebráním zasažené zeminy do nádob. Úklid vozovky zajistila TSK. 
Předáno Policii ČR. 

 
10.30 – 15, U továren  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala za použití AZ-30 včelí roj. 
 
10.55 – 13, Trávníčkova  
 - komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci. 
 
11.30 – 8, Vosmíkových  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zjistila v domě slabý zápach plynu a domovní 

komunikace odvětrala. Předáno plynárenské pohotovosti. 
 
12.52 – 3, Koněvova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezena osoba exitus. Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
12.55 – 5, Nádražní  
 - komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k likvidaci olejové skvrny. Jednalo se o 

tenký olejový film šíře 50 cm v délce několika set metrů. Jednotka nezasahovala. 
Informovány TSK. 
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13.01 – 4, Kremličkova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 prověřila zápach v domě. Průzkumem zjistila 

spálené odpadky uhašené před příjezdem ve vchodu vedlejšího domu č. 1. Příčinou 
vzniku požáru mohla být nedbalost při kouření, hra dětí nebo úmysl. 

  
 
14.29 – 11, Brodského  
 -kanalizace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

odpadu v kanále. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření. 
  
 
14.38 – 6, Dvorská  
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Suchdol zředila a spláchla vodou uniklé hnojivo s přísadou amoniaku 

z komunikace. 
 
15.08 – 8, Kobyliské náměstí  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila z kolejiště osobu a předala ji ZZS. 
 
16.41 – 16, Karlická  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky dopravní nehody motocyklu. 

Jednotka se ve spolupráci ZZS podílela na resuscitaci a naložení zraněného 
motocyklisty do sanitky. Dále zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. 
Předáno Policii ČR. 

 
17.52 – 2, Ke Karlovu 
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 ochladila tlakovou vodou požár v motorové části 

osobního automobilu Š Felicia. Požár byl likvidován 1xHP Prášek před příjezdem 
jednotky. Požárem byl zasažen prostor v motorové části. Příčinou požáru byla 
technická závada palivové soustavy. Vozidlo bylo poháněno LPG. 

   
 
18.03 – 12, Vídeňská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci 

(plocha  50m2). Na místě MP. 
 
19.53 – 20, Chlumecká      
             – šachta – 
 Jednotka HZS DPP Hostivař likvidovala vodním proudem požár odpadu v šachtě. 

Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně neopatrnost v používání otevřeného 
ohně. 

  
20.21 – 1, Thunovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu vyproštění holuba z okapové 

roury. Holub vyproštěn pomocí AZ. Předáno MP. 
 
21.03 – 6, Karlovarská  
 - dopravní prostředky – 
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 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána na výpomoc jednotce HZS Kladno při 
dopravní nehodě. Po dohodě s VZ na místě případu jednotka HZS Praha 
nezasahovala. 

 
23.57 – 8, Sokolovská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v 

plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení. 

  
02.02 – 12, U jizby  
 -obytný objekt- 
 Na OBZP byl dodatečně nahlášen případ požáru ve skladovací místnosti rodinného 

domu. Požárem byl zasažen dřevěný stůl a na něm odložené věci. Tepelným 
působením požáru bylo poškozeno okno a elektroinstalace. Zplodiny hoření očadily 
místnost. Příčina vzniku požáru nebyla jednoznačně určena, s největší 
pravděpodobností se jednalo o vznícení odpadu tkanin nasycených směsí hořlavých 
kapalin. 

 
03.40 – 11, Zakouřilova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu 

v pěti plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zničeny. Tepelným 
působením požáru došlo k poškození omítky garáže.  Příčinou vzniku požáru bylo 
úmyslné zapálení. 

   
 


