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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 

 
                                                                            V Praze dne 26. 05. 2010 

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

                    od 06.00 hodin dne 25. 05. 2010  do 06.00 hodin dne 26.  05. 2010 
 
 06.17 – 1, Nábřeží Ludvíka Svobody  
 -řeka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k úniku neznámé látky na vodní 

hladinu. Průzkumem zjištěna skvrna pylu. Jednalo se o planý poplach. 
 
06.25 – 17, Sazovická  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřila signalizaci EPS v garážích pod obytným 

komplexem. Průzkumem nebylo nic nalezeno. Jednalo se o planý poplach. 
 
07.18 – 3, Hraniční  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k otevření bytové jednotky v činžovním 

domě. Byt byl otevřen před dojezdem jednotky. Jednotka dále nezasahovala. 
 
08.53 – 4, Jižní spojka  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, odstranila následky DN čtyř OA. Vozidla byla odpojením 

AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl likvidován 
sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
10.14 – 13, Pražský okruh   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Pomocí automobilového navijáku byla vozidla odtažena do 
odstavovacího pruhu. Případ byl předán Policii ČR. 

 
10.19 – 6, Evropská  
 - skladovací objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, prověřila aktivaci EPS ve skladech fy City Self – 

Storage s.r.o. Příčinou aktivace čidla EPS byly zplodiny při práci s rozbrusem. 
Jednalo se o planý poplach. 

 
10.47 – 16, Karlická x Jelenovská  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, ochladila tlakovou vodou přehřáté brzdové obložení na 

přední nápravě autorypadla na podvozku T815. Vozidlo při DN po selhání brzdové 
soustavy narazilo do stěny domu. 

 
13.04 – 10, Přetlucká  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, otevřela na žádost Policie ČR a za její asistence 

bytovou jednotku v panelovém domě. V bytě byla nalezena žena při vědomí. Byla 
předána přivolané ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 
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14.44 – 4, Bítovská  
 - škola – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala jedním PHP CO2 v DT požár elektroinstalace 

elektrického ohřívače vody (bojler) nezjištěného typu v technické místnosti 
výměníku v 1. NP pavilónu ZŠ Bítovská. Požárem byl bojler prakticky zničen. 
Zplodinami hoření byla očazena malba v technické místnosti a části 1. NP. Příčinou 
vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace – zkrat na přívodu el. energie 
k topnému tělesu. 

  
 
17.39 – 18, Rýmařovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána na žádost ZZS k otevření bytové jednotky 

v panelovém domě. Byt byl otevřen před dojezdem jednotky. Jednotka 
nezasahovala. 

 
18.00 – 13, K Vidouli  
 - soukromý pozemek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala zasypáním sorbentem vylité lepidlo na 

zahradách dvou RD a na komunikaci pro pěší. Případ byl předán MP. 
 
18.31 - 3, Biskupcova 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu ve 3. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvola ženy, případ byl 
předán Policii ČR a ZZS. 

 
22.34 - 2, Wilsonova    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže dodávkového automobilu. 
 
23.46 - 6, Suchdol, Bažantní - Trojanův mlýn  
 - zahradní chata - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 2C požár celodřevěné zahradní chaty 

v zahrádkářské kolonii. Příčina vzniku požáru, kterým byla chata zcela zničena, 
bude předmětem došetření v dopoledních hodinách dne 26.5.2010. 

  
00.53 - 14, Horoušanská 
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru, kterým byl kontejner zničen, byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

  
01.41 - 2, Rumunská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS před příjezdem jednotky, příslušníci 
jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali 
sorbentem. 

 
01.57 - 8, Voctářova    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému výskytu kouře v obytném domě. 

Průzkumem na místě nebyl žádný výskyt kouře zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
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02.05 - 5, Na Stárce  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru, kterým byl kontejner zničen, bylo úmyslné 
zapálení. 

 
02.24 - 5, Pod Šmukýřkou  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru, kterým byl kontejner zničen, bylo úmyslné 
zapálení. 

  
03.50 - 5, Nad Zámečkem  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu ve dvou 

plastových kontejnerech. Příčinou vzniku požáru, kterým byly kontejnery zničeny, 
přičemž byl poškozen i strom stojící v blízkosti kontejnerů, bylo úmyslné zapálení. 

  
04.24 - U Lesíka  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu ve třech 

plastových kontejnerech. Příčinou vzniku požáru, kterým byly kontejnery zničeny, 
bylo úmyslné zapálení. 

  
05.00 - 5, U Tenisu  
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí motorové pily a tlakové vody doutnající 

větev. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 
   
 


