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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 29. 05. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 28. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 29. 05. 2010 

 
07.31 – 10, Holandská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt otevřen 

před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. 
 
07.59 – 4, Doudova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila pomocí automobilového ţebříku a 

motorové pily větev zasahující do vozovky. 
 
08.47 – 20, Náchodská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala olejovou skvrnu na vozovce na ploše      4 

m2 pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
08.54 – 4, K Zeleným domkům  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala uniklé PHM z osobního automobilu 

pomocí sorbentu. Došlo ke kontaminaci zeminy na ploše 5 m2. Předáno Policii ČR. 
 
11.10 – 9, U Vinných sklepů 
 -provozně-technický objekt s ubytovnou- 
 Jednotky HZS Praha a HZS SŢDC likvidovaly poţár elektrické svářecí soupravy a 

vybavení dílny v objektu Českých drah a.s. v dýchací technice 1 C proudem na 
ploše 2 x 1 m. Jednotky po odvětrání provedly kontrolu celého objektu. Při poţáru 
nebyl nikdo zraněn. Svářeč prováděl svářecí práce. Platný svářecí průkaz měl při 
sobě. Po ukončení prací ponechal svářecí soupravu zapojenou k přívodu el. energie 
a dílnu opustil. Poţár vznikl v el. svářecí soupravě a rozšířil se na dřevěný stůl. Před 
příjezdem jednotek byl poţár hašen 2 PHP CO2 zaměstnancem ČD a.s.. Příčinou 
vzniku poţáru byla nedbalost (zanedbání bezpečnostních předpisů) při svařování. 

 Škoda: 5.000,- Kč 
 
12.41 – 11, Doubravická 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

dveře pro ZZS. Nemohoucí majitelka předána do péče ZZS a lékaře. 
 
13.33 – 14, U kabelovny 
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Čidlo se spustilo při úniku 

páry při technologickém procesu, nebezpečí nehrozilo. Jednotka nezasahovala. 
 
14.57 – 4, U Kunratického lesa  
 -včely- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala pomocí vysavače a chemie včelí roj 

uhnízděný na semaforu. 
 
 
15.08 – 16, Spodní 
 -dopravní prostředky- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky DN motocyklu s osobním 
automobilem bez zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření a předala případ 
Policii ČR. 

 
15.59 – 20, Ve Ţlíbku 
 -dopravní prostředky- 

Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky DN osobního automobilu         
a dodávky. Jednotka provedla protipoţární zabezpečení, zasypala sorbentem uniklé 
provozní kapaliny na ploše 3 x 3 metry a předala Policii ČR. 
 

16.08 – 1, U Milosrdných 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela bytovou jednotku vstupem přes okno po 

nastavovacím ţebříku. V bytě nalezen muţ Ex. Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
16.22 – 15, Nad přehradou  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 5 byly vyslány k případu kouře vycházejícího 

z bytu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. 
Jednotky odvětraly byt i domovní komunikace. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost a nepozornost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
16.45 – 4, Věkova 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala poţár papírového odpadu v plechovém 

kontejneru proudem tlakové vody. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení 
nebo nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
16.55 – 4, Jiţní spojka 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár v motorovém 

prostoru OA, bez zranění. Poţár zcela zničil motorovou část vozidla.  Před 
příjezdem jednotky se okolojedoucí řidiči pokusili poţár uhasit dvěma práškovými 
PHP 2. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada na palivovém systému 
vozidla. 

 
17.18 – 15, Švehlova 
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Mitas byla vyslána k případu úniku sazí. Jednotka odvětrala objekt 

po úniku sazí vzniklém při technologické poruše. 
 
17.20 – 12, K Vystrkovu  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu poţáru chaty. Dle sdělení 

Policie ČR se jednalo o vypalování kabelů a nebezpečí nehrozilo. Jednotka 
nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů při odstraňování izolace 
z kabelů. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
17.43 – 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila aktivaci EPS ve farmabloku. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe čidlo EPS bylo aktivováno únikem páry. Jednalo se o planý poplach. 
 
17.55 – 3, Chlumova  
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 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen 

před příjezdem jednotky vykopnutím dveří. V bytě nalezena osoba Ex. Předáno 
Městské policii. 

 
18.13 – 12, Rodopská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k otevření bytu, ve kterém se nacházela 

nemocná osoba. Byt byl otevřen před dojezdem jednotky a nemocná osoba byla jiţ 
v péči ZZS. Jednotka nezasahovala. 

 
18.29 – 5, Renoirova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 vyprostila osoby ze zablokovaného výtahu 

v panelovém domě. Osoby byly předány do péče přítomné ZZS. Případ byl předán 
výtahářské pohotovosti. 

 
18.52 -  15, U Kabelovny 
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila aktivaci EPS ve výškovém skladu. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe EPS byla aktivována vlivem poruchy čidla. Jednalo se o planý poplach.   
 
19.29 – 1, Praţský hrad 
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se 

jednalo o spuštění čidla bez zjevné příčiny. Jednalo se o planý poplach. 
 
20.22 – 4, Ohradní 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem únik PHM po krádeţi z OA. Nádrţ 

byla provizorně utěsněna tmelem. Případ byl předán Policii ČR. 
 
21.39 – 17, Strojírenská 
 - přírodní prostředí – 
 Jednotky HZS Praha, st. 2, a SDH Zličín likvidovaly 2C proudy v DT vodou od 

cisterny poţár dvou provizorních příbytků občanů bez stálého pobytu. Na místě 
Policie ČR. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
22.11 – 11, K Labeškám 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala sorbentem vyteklý olej na vozovce v délce 

cca 100 m. Případ byl předán MP. 
 
23.32 – 19, Touţimská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala sorbentem únik motorového oleje na 

vozovku z prasklé olejové vany OA v délce cca 50 m. ŢP nebylo ohroţeno. 
 
01.05 – 12, U Zahrádkářské kolonie 
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, byla vyslána k údajnému poţáru odpadu. Na místě 

nebylo nic nalezeno. Jednalo se o planý poplach. 
 
 
 


