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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 16. 05. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 16. 05. 2010  do 06.00 hodin dne 17.  05. 2010 
 
09.34 – 16, Strakonická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu, který skončil mimo vozovku v lese. Zraněná osoba byla 
vyproštěna a v péči ZZS před příjezdem jednotky, případ byl předán SDH Jíloviště   
a Policii ČR. 

 
11.12 – 8, Prosecká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny na vozovce,     

po dopravní nehodě osobního automobilu. Při nehodě byl poškozen sloup veřejného 
osvětlení, případ byl předán Policii ČR. 

 
11.29 – 16, Ledvická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru plynu unikajícího z tlakové 

nádoby. Jednalo se o 10 kg nádobu směsi PB s hadicí a hořákem k nahřívání živic, 
na volném prostranství před rodinným domem v rekonstrukci. Jednotka nádobu 
ochladila a zbytek plynu odpustila do ovzduší. Příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost – zanedbání bezpečnostních předpisů přítomné osoby (majitele zařízení), 
která hořákem nahřívala zamrzlý ventil nádoby. K rozšíření požáru ani jinému 
poškození nedošlo, dle majitele škoda požárem nevznikla. 

  
12.16 – 20, Vojická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl z nezjiště-

ného zdroje. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl předán Městské policii. 
 
13.18 – 6, Bělohorská    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl předán majiteli vozidla. 
 
15.24 – 5, Trnkovo nám. 
 -garáže- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu zápachu plynu v podzemních garážích. 

Průzkumem byl zjištěn pouze zápach po brzdovém obložení, nebezpečí nehrozilo. 
 
16.57 – 4, Podolské nábř.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl z osobního 

automobilu. Jednotka dále odstranila na žádost Policie ČR vozidlo z vozovky, případ 
byl předán Policii ČR. 

 
17.29 – 8, Na hájku  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu záchrany kočky ze stromu. Na místě 

bylo zjištěno, že k úspěšnému sundání jednotka nemá dostačující prostředky, 
případ byl předán majitelce kočky. 
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18.25 – 4, Jihlavská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (kouření, úmysl, hra dětí). 
  
18.30 – Wilsonova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v 

plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (kouření, úmysl, hra 
dětí). 

  
18.19 – 8, Zelenohorská  
 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila dvě osoby se psem z výtahu obytného 
domu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu použití.  

 
19.33 – 9, Freyova  
 - automobil – 

Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 1C proudem požár automobilu Ford 
Transit. Požárem bylo vozidlo zcela zničeno. Příčinou vzniku požáru byla technická 
závada v motorovém prostoru. 

 
21.57 – 4, Sládkovičova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k otevření bytu. Uživatelka otevřela 

sama, jednotka nezasahovala. 
 
23.09 – 4, Štůrova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem olejovou skvrnu dlouhou asi 

100 m na komunikaci. 
 
 


