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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 29. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 28. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 29. 07. 2010 

 
07.40 – 6, Aviatická 
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala sorbentem únik hydraulického oleje z letadla na 

stojánce č. 18. 
 
09.50 – 13, Mezi školami 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala sorbentem vyteklé PHM po krádeži 

z nádrže OA. Na místě Policie ČR. 
 
10.06 – 5, V Úvalu  
 - nemocnice – 
 Jednotka HZS Motol prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že čidlo EPS 

reagovalo na zplodiny při nenahlášených pracích s rozbrusem. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
10.47 – 6, Nad Hradním vodojemem  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila pomocí motorové pily větev spadlou přes 

komunikaci.  
 
10.56 – 6, K Letišti 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala sorbentem vyteklý hydraulický olej na ploše  cca 

40 m2. 
 
10.59 – 10, Na Louži  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku ve 4. 

NP činžovního domu. V bytě se nacházela nemohoucí žena. Byla předána přítomné 
ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
11.37 – 4, Sulická  
 - kojenecký ústav – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila pomocí AZ chemickými prostředky a 

vysavačem dvě vosí a jedno sršní hnízdo pod střechou objektu.  
 
11.41 – 8, Františka Kadlece 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala 1C proudem v DT požár převážně 

papírového odpadu na betonové podestě na dně světlíkové šachty činžovního 
domu.  

 
13.33 – 6, Ve Střešovičkách  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, otevřela bez poškození bytovou jednotku v 6. 

NP činžovního domu. V bytě se nacházela osoba (92 let) při vědomí. Osoba byla 
předána přivolané ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
14.06 – 5, Česká 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala sorbentem únik PHM. Na místě Policie ČR. 
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14.46 – 17, Na Radosti 
 - depo DPP – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo 

o planý poplach. 
 
15.03 – 9, Na Břehu  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k zápachu plynu v bytových jednotkách 

v činžovním domě. Na místo se dostavila plynárenská pohotovost. Měřením byl 
prokázán malý únik v jednom z bytů. Nebezpečí dále nehrozilo a případ byl předán 
plynárenské pohotovosti. Na místě Policie ČR. 

 
15.50 – 11, Hněvkovského 
 - dopravní prostředek – 
 jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala tlakovou vodou požár v motorovém prostoru 

OA. Plamenným hořením a sálavým teplem byly zničeny plastové, pryžové a 
hliníkové součásti motoru a motorového prostoru včetně elektroinstalace, čelní sklo 
a část přístrojové palubní desky. Příčinou vzniku požáru byla technická závada 
elektroinstalace – zkrat na svazku kabelů před čelní přepážkou mezi motorovým 
prostorem a kabinou vozidla. Na místě Policie ČR – MO Jižní Město I. 

 
16.10 – 3, Lupáčova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, asistovala Policii ČR při násilném vstupu po AZ do 

bytové jednotky ve 3. NP panelového domu. V bytě se nacházel muž, který 
v pomatení smyslů vyhazoval na ulici z okna zařízení bytu a další předměty. Případ 
byl předán ZZS a Policii ČR. 

 
16.14 – 12, Rodopská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem únik PHM z porušené nádrže OA. 

Nádrž byla provizorně utěsněna tmelem. 
 
17.40 – 4, Hornomlýnská 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, otevřela na žádost Policie ČR násilným vstupem přes 

vchodové dveře bytovou jednotku v panelovém domě. V bytě byl nalezen muž ex. 
Na místo byla povolána ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
20.17 - 4, V Zátiší  
 - obytný objekt -  
 Jednotka SDH Praha Dubeč byla vyslána k likvidaci sršního hnízda u střešní 

konstrukce.  
 
21.05 - 6, Aviatická  
 - letištní plocha -   
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k zajištění úniku hydraulického oleje na 

letištní plochu. Příslušníci jednotky olejovou skvrnu likvidovali sorbentem a 
odmašťovacím přípravkem. 

 
23.22 - 3, Slezská 
 - obytný objekt -  
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána ke zjištění původu kouře v domě. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o požár staré dětské sedačky odložené u 
vstupu do sklepů v 1.PP objektu. Požárem ke škodě  nedošlo.  

 
23.48 - 6, Aviatická 
 - letištní plocha -   



 

3 

 Jednotka PHZS Letiště Praha byla vyslána k zajištění úniku hydraulického oleje na 
letištní plochu. Příslušníci jednotky olejovou skvrnu likvidovali sorbentem. 

 
00.21 - 1, Václavské nám.  
 - provozní objekt - 
 Jednotky HZS DP hl.m.Prahy.as (st. Kačerov a Hostivař) byly vyslány k prověření 

signalizace čidla EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že reakci čidla způsobily zplodiny 
ze zničeného kondenzátoru zářivkového osvětlení. K požáru zařízení nedošlo. 

 
00.56 - 4, Jeremenkova 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k zajištění unikající vody na balkóně bytové 

jednotky. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o bazén na terase. Příslušníci 
jednotky uzavřeli přívod vody. 

 
01.35 - 20, Libošovická  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

v několika kontejnerech na komunální odpad postupně na několika místech čtvrti 
v ulicích Libošovická a Khodlova. Požárem byly zničeny zejména plastové 
kontejnery. 

 
02.15 - 5, Braunova  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

v plastové popelnici. Požárem byla celá popelnice zcela zničena. 


