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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 28. 05. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 27. 05. 2010  do 06.00 hodin dne 28.  05. 2010 
 
07.38 – 15, V Nové Hostivaři  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela pomocí nářadí bez poškození osobní 

automobil přítomné majitelky se zabouchnutými klíči uvnitř. Předáno majitelce. 
 
08.06 – 5, Na Valentince  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí proudu tlakové vody v dýchací 

technice požár kabelů v objektu v demolici. Příčinou vzniku požáru bylo vypalování 
kabelů osobami bez přístřeší. Předáno Policii ČR. 

  
09.13 – 21, Novosibiřská   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody nákladního 

automobilu bez zranění. Jednotka provedla protipožární opatření, postavila na kola  
převrácený automobil pomocí automobilového jeřábu, zasypala sorbentem uniklé 
provozní kapaliny a lopatami odklidila z komunikace rozsypané uhlí. Životní 
prostředí ohroženo nebylo. Předáno Policii ČR. 

 
09.14 – 16, K cementárně  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka 

otevřela vstupní dveře do bytové jednotky bez poškození a předala uživatelce. 
 
09.43 – 5, Matoušova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky DN motocyklu a osobního 

automobilu bez zranění. Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala 
sorbentem uniklé provozní kapaliny a předala případ Policii ČR. 

 
09.54 – 4, Chodovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky DN osobního automobilu. 

Uniklou naftu z proražené nádrže asanovala pomocí sorbentu a vytékající naftu 
zachytila do jímací nádrže. Životní prostředí ohroženo nebylo. 

 
10.19 – 6, Aviatická  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala následky DN motocyklu a osobního 

automobilu. Jedna zraněná osoba v péči ZZS. Jednotka provedla protipožární 
opatření. 

 
10.33 – 8, Ke Štvanici  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP likvidovala sorbentem únik fridexu a motorového oleje z 

linkového autobusu. Autobus byl odtažen za asistence jednotky do depa.  
 
11.26 – 4, Zdaru   
 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala únik PHM z osobního automobilu po 
krádeži pomocí sorbentu. Jednotka provizorně tmelem opravila poškozenou nádrž. 
K úniku do kanalizace nedošlo. 

 
12.15 – 20, Pavlišovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala sorbentem skvrnu provozních kapalin 

uniklých ze stojícího osobního automobilu. K poškození životního prostředí nedošlo. 
Předáno MP. 

 
12.24 – 9, Kolbenova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu bez zranění. Jednotka zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem a 
provedla protipožární opatření odpojením AKU. Předáno Policii ČR. 

 
12.42 – 9, Litvínovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka 

provedla násilný vstup dveřmi a nalezla za dveřmi ležící nemohoucí osobu při 
vědomí. Předáno ZZS a Policii ČR. 

 
12.52 – 5, Na Zlíchově  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k prověření nahlášeného hustého 

kouře. Průzkumem na místě zjištěn požár kabelů, který jednotka uhasila pomocí 
tlakové vody. Příčinou vzniku požáru bylo vypalování kabelů. Předáno Policii ČR. 

  
13.16 – 4, Na rovinách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu úniku plynu v domě. HUP byl 

uzavřen nájemníky před příjezdem jednotky. Plynárenská pohotovost detekovala na 
místě únik plynu ze stoupačky. Jednotka odvětrala dům přirozenou cestou. Předáno 
Policii ČR a Plynárenské pohotovosti. 

 
13.31 – 8, Mlazická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala sorbentem skvrnu provozních kapalin 

uniklých z osobního automobilu po krádeži PHM. Předáno MP. 
 
15.13 – 1, Loretánské náměstí  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k případu muže přibitého ke stromu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o muže demonstrujícího proti 
rasismu, který se pomocí hřebíku a kladiva přitloukl ke stromu. Jednotka muže 
vyprostila a předala ZZS. 

 
15.28 – 4, Stará cesta  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu požáru budovy v demolici. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o osoby bez přístřeší připravující 
si jídlo a pálící odpad v opuštěném objektu určeném k demolici. Nebezpečí 
nehrozilo. Příčinou vzniku požáru bylo zakládání ohňů. Předáno Policii ČR. 

  
17.14 – 4, U Kunratického lesa  
 -WC budka- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody požár plastové 
toaletní budky TOI TOI. Rozměry zasažené části cca 1x0,5m.  

 
17.14 – 13, Raichlova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána, na žádost Policie ČR, k případu 

otevření bytu, ve kterém se nalézá psychicky narušená osoba. Jednotka provedla 
vstup do bytu přes balkon bez poškození a předala případ Policii ČR. 

 
18.18 – 10, Žitomírská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala požár odpadu na balkoně ve 2.NP, který 

byl částečně uhašen před příjezdem jednotky 1 PHP 6 obyvatelem domu, proudem 
tlakové vody. Požár poškodil uskladněné předměty na balkoně, balkonové dveře a 
dvě okna. Ke zranění nedošlo. Byt nebyl požárem zasažen. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost při kouření. 

  
18.52 – 1, Benediktská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena žena v bezvědomí, která byla předána přivolané ZZS. Předáno 
Policii ČR. 

 
20.41 – 13, Ovčí hájek  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k případu požáru osobního 

automobilu Škoda Felicia Combi. Požárem byl zničený vzduchový filtr a víko 
motorového prostoru. Uhašeno majitelem vozidla, vodou z místního zdroje, před 
dojezdem jednotky HZS na místo případu.  

 
22.46 – 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště asanovala sorbentem uniklý hydraulický olej na komunikaci. 
 
 
23.18 – 7, Komunardů  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu požáru dopravního 

prostředku. Na základě oznámení Policie ČR, že se jedná o páru, byla jednotka 
odvolána zpět na základnu. 

 
01.28 – 17, Na mokřině  
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu ve 

velkoobjemovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru mohlo být úmyslné zapálení 
nebo nedbalost při kouření.  

 
05.19 – 8, Klihařská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala ženijním nářadím ohniště, na kterém byla 

vypalována izolace elektrických kabelů. Příčinou vzniku požáru bylo zakládání ohňů 
za účelem vypalování kabelů.  

 
 
  
 
 


