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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 19. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne  18. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 19. 07. 2010 

 
08.08 - 5, Hořejší nábřeží  
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha rozřezala pomocí motorové řetězové pily nestabilní strom, 

který ohrožoval provoz na komunikaci. 
 
08.34 - 1, Křížovnická    
 - metro - 
 Jednotka HZS DPP vyčerpala pomocí plovoucího čerpadla nežádoucí vodu ze 

suterénních prostor metra. 
 
10.30 - 6, Nebušice, Nebušická    
 - strom - 
 Jednotka SDH Nebušice rozřezala pomocí motorové řetězové pily nestabilní strom, 

který ohrožoval provoz na komunikaci. 
 
11.53 - 1, Klimentská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozené stoupačky v obytném domě. 
 
12.14 - 9, Hrdlořezská  
 - zahradní parcela - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru PB lahve. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že v zahradní chatě došlo vlivem technické závady k nechtěnému hoření 
propan-butanu na hrdle 2kg PB tlakové lahve. Příslušníci jednotky nádobu vynesli 
na zahradu a požár likvidovali pomocí tlakové vody. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
13.51 - 10, Karosářská   
 - depo - 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu depa Hostivař. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
14.55 - 12, Hrazanská 
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru osobního automobilu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že zde došlo k pokusu o zapálení interiéru zřejmě odcizeného, 
odstrojeného osobního automobilu VW Passat. Požár byl v zárodku likvidován 
občany, kteří viděli pachatele vůz zapálit a odjet na motocyklu. Příčinou vzniku 
požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda požárem: 0,- Kč 
 
15.08 - 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na letištní 

plochu. 
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15.33 - 11, Hněvkovského    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeži PHM. 

 
15.59 - 12, Modřanská    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
16.18 - 10, Karosářská   
 - depo - 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu depa Hostivař. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
18.08 - 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
18.08 – 6, Aviatická   
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace EPS. Průzkumem 

na místě zjištěno, že se jednalo o připálené potraviny. Jednotka nezasahovala. 
 
18.11 – 10, Karosářská   
 - depo - 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu depa Hostivař. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
21.47 – 17, Bazovského   
 - dopravní prostředky – 

Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody. Zasypala sorbentem 
uniklé provozní tekutiny a provedla na místě protipožární opatření. Předáno Policii 
ČR. 

 
00.07 – 20, Lhotecká   

- komunikace – 
Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem skvrnu uniklých pohonných hmot uniklých 
po krádeži z osobního automobilu a pomocí tmelu provedla prozatímní utěsnění 
nádrže. Předáno Policii ČR. 
 

00.19 – 4, Hornomlýnská                                  
     - obytný objekt – 
     Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění kočky. Jednotka provedla do 
     místnosti násilný vstup a kočku po vyproštění předala majiteli. Na místě Policie ČR. 
 
02.26 – 6, Vítězné náměstí  
     - odpadkový koš – 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru plastového odpadkového koše. 
Koš byl uhašen před příjezdem jednotky. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření. 
Škoda: 1 000,- Kč 
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05.43 – 4, Milevská     - obytný objekt – 
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající domem. Jednotka 
uzavřela hlavní uzávěr vody. Předáno volajícímu.  

 


