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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 19. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 18. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 19. 06. 2010 

 
06.07 – 6, Aviatická  
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina zjištěna. 

Jednalo se o planý poplach. 
 
07.37 – 4, Vídeňská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem na žádost MP únik provozních 

kapalin po DN. Případ byl předán MP. 
 
07.55 – 3, U Nákladového nádraží  
 - odpad – 
 Jednotka HZS SŽDC likvidovala v areálu nákladového nádraží tlakovou vodou 

ohniště na vypalování kabelů. Příčinou vzniku požáru bylo rozdělávání otevřeného 
ohně na volném prostranství. 

  
10.20 – 6, Pod Dvorem  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k otevření bytové jednotky, ve které se 

nacházela nemohoucí žena. Byt byl otevřen před dojezdem jednotky. Jednotka dále 
nezasahovala. 

 
12.15 – 6, Roztocká  
 - vodní tok – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu olejových skvrn na vodním toku 

Vltavy u přístaviště přívozu „Podbaba“. Průzkumem ze člunu bylo zjištěno, že se 
jednalo o zanedbatelné znečištění olejem a odpadem (papír, prach apod.), které 
bylo pravděpodobně způsobeno opláchnutím vozovky nad přívozem při prudkém 
dešti. Jednotka dále nezasahovala a případ byl předán pracovníkům OŽP MHMP a 
Povodí Vltava a.s. Na místě MP. 

 
14.41 – 11, Mírového hnutí   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala sorbentem únik hydraulického oleje z NA na 

ploše cca 30 x 0,5 m.  
 
15.23 – 4, Horní  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla na žádost ZZS násilný vstup oknem do bytové 

jednotky v činžovním domě. V bytě se nacházela nemohoucí žena. Byla předána 
přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
15.27 – 1, Bílkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla násilný vstup vchodovými dveřmi do bytové 

jednotky v činžovním domě. V bytě se nacházela nemohoucí žena. Byla předána 
přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
15.55 – 3, Olšanské náměstí   
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 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila následky dopravní nehody OA. Vozidlo bylo 

odpojením AKU zajištěno proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. ŽP nebylo ohroženo. Případ byl předán Policii ČR. 

 
16.05 – 1, Bílkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k požáru komína na činžovním domě. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o úlet žhavých sazí z komína vedoucího 
světlíkem z restaurace v přízemí objektu. Likvidováno uhašením ohně v peci. VZ 
bylo vydáno doporučení nepoužívat pec do doby nejbližší revize, která proběhne 
začátkem příštího týdne. Příčinou vzniku požáru bylo vznícení sazí v komíně. 

  
17.47 – 6, Evropská   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala sorbentem motorový olej vyteklý z utržené 

olejové vany OA na ploše cca 3 x 4 m. Případ byl předán Policii ČR. 
 
19.15 – 1, Anenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár v kuchyňce bytu 

v 1.NP obytného domu. Požár lokalizoval uživatel bytu práškovým PHP před 
příjezdem jednotky, požárem byla poškozena starší chladnička nezjištěného typu, 
část dřevěné skříňky vč. dřevěné pracovní desky a dále část stěny za skříňkou. 
Zplodinami hoření byla poškozena také část stěny a stropu v kuchyňce. Příčinou 
vzniku požáru byla nedbalost uživatele při přípravě potravin na plotýnkovém vařiči. 

  
19.49 – 4, Bartoškova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu – izolace 

kabelů na volném prostranství. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost dospělých – 
zakládání ohňů v přírodě, škoda požárem nevznikla. 

  
20.01 – 4, Nuselská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila psa ze střechy obytného domu pomocí výškové 

techniky a předala jej obyvatelům domu. 
 
21.38 – 5, Mošnova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha odstranila padlý strom pomocí řetězové pily. Případ byl předán 

Městské policii. 
 
22.12 – 9, Freyova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila ruku muže z lavičky na volném prostranství a 

předala jej do péče ZZS. 
 
23.45 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. 

Příčinou aktivace hlásiče byla porucha, jednalo se o planý poplach. 
 
00.23 – 4, Kongresová 
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru odpadkového koše a stromku 

v parku. Dle sdělení Policie ČR byl dohořívající požár uhašen vlastními prostředky, 
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nebezpečí nehrozilo, jednotka proto nezasahovala. Požárem byl zničen plastový 
koš, příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

  
02.27 – 3, Biskupcova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Městské policie vstupní dveře do bytové 

jednotky. V bytě byly nalezeny dvě starší osoby v pořádku, případ byl předán 
Městské policii. 

 
 
 
 


