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

                    od 06.00 hodin dne 26. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 27. 08. 2010 

 
 
07.42 – 8, Frýdlantská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných hmot 

uniklých na komunikaci z osobního automobilu, o rozměrech cca 5x2m. Jednotka 
nádrž vozidla provizorně utěsnila tmelem. Předáno majiteli. 

 
08.49 – 2, Resslova 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem olejovou skvrnu na 

komunikaci o rozměrech 100x0,5m. K úniku do kanalizace nedošlo. 
 
10.06 – 3, Pod kapličkou  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu hydraulického oleje o 

rozměrech 2x3m, uniklého ze stavební techniky. K úniku do kanalizace nedošlo. 
Předáno řidiči. 

 
10.11 – 10, Rabakovská   
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Řidič vozu byl vyproštěn před příjezdem jednotky a předán do péče ZZS. Jednotka 
zasypala sorbentem uniklé provozní tekutiny a provedla u vozidla protipožární 
opatření. Pomocí AZ pak odstranila automobil z vozovky. Při nehodě došlo 
k poškození sloupu VO. Předáno Policii ČR. 

 
11.24 – 17, Ringhofferova  
 - EPS – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem na 

místě nic nezjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
11.38 – 4, Na hřebenech  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

na místě zjištěno, že čidlo spustilo vlivem nenahlášených prací. Jednotka 
nezasahovala. 

 
12.17 -  5, K Barrandovu   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody tří kamionů. Jednotka 

zasypala sorbentem uniklé provozní tekutiny a provedla na místě protipožární 
opatření. Předáno Policii ČR. 

 
12.47 – 10, Bělocerkevská   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu na žádost ZZS. Jednotka 

provedla násilný vstup do bytu oknem pomocí AZ a v bytě nalezenou osobu předala 
do péče ZZS. Předáno Policii ČR. 
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13.07 – 6, Do roklí  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření spatřeného kouře v dáli. Průzkumem 

na místě zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení listí s dozorem. Jednotka 
nezasahovala. 

 
13.57 – 1, Lodecká  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření nahlášeného úniku plynu v domě. 

Plynárenská pohotovost na místě zjistila slabý únik plynu u kohoutu. Nebezpečí 
nehrozí. Na místě Policie ČR. Předáno nájemníkům. 

 
14.42 – 10, Slovinská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s nemohoucí osobou. Byt 

otevřela klíči příbuzná. Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
14.54 – Velehradská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných hmot 

uniklých z přeplněné nádrže osobního automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo. 
Na místě Policie ČR. Předáno majitelce. 

 
15.30 – 2, Ke Karlovu  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala v areálu fakultní nemocnice pomocí motorové pily a 

nastavovacího žebříku ulomenou větev, hrozící pádem na chodník. 
 
16.02 – 13, Bucharova  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody motocyklu a osobního 

automobilu. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní tekutiny a provedla na 
místě protipožární opatření. Předáno Policii ČR a ZZS. 

 
16.09 – 4, Mezi sklady  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí AZ ulomenou větev hrozící pádem na 

komunikaci. Předáno volajícímu. 
 
16.25 – 10, Černokostelecká 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha na žádost Policie ČR splachovala proudem tlakové vody kaluž 

krve na tramvajovém ostrůvku. Předáno Policii ČR. 
 
16.35 – 3, Jičínská  
 - nákupní centrum – 
 Příslušníci ODZP došetřili požár elektroinstalace hlášený ostrahou objektu. Jednalo 

se o zahoření v rozvodné skříni, které po signalizaci čidla EPS uhasila ostraha 
pomocí PHP. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 20 000,- Kč 
  
16.56 – 1, Spálená   
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření spatřeného kouře. Průzkumem na 

místě zjištěno, že se jedná o nenahlášené svařovací práce. Jednotka nezasahovala. 
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18.13 – 6, Aviatická   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje o rozměrech 

2x2m, vytékajícího z osobního automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo. 
 
19.41 – 19, Krčmářovská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala jedním C proudem požár strniště na 

ploše 10 m
2
. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 
  
 
19.48 – 7, Heřmanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k požáru budovy. Před dojezdem na 

místo byla podána telefonická informace o tom, že se jedná o grilování. Jednotka se 
vrátila zpět. 

 
20.31 – 1, Klárov  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka zajistila vozidla proti požáru. Předáno PČR. 
 
20.39 – 22, V bytovkách  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem skvrnu PHM na komunikaci po 

krádeži. 
 
21.27 – 6, Na pískách  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zasypala sorbentem olejovou skvrnu 10 x 5 m na 

komunikaci. 
 
21.34 – 7, Jankovcova  
 -opuštěná budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním C proudem požár odpadu 

v opuštěné budově, přičemž provedla násilný vstup. Příčinou vzniku bylo kouření, 
úmysl nebo nedbalost při používání otevřeného ohně. Místo předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0 Kč 
 
21.40 – 12, Pod vinicí  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala dvěma C proudy požár odpadu opuštěné 

budovy v demolici o rozměrech 9 x 5 m. Příčinou vzniku byla pravděpodobně 
nedbalost při používání otevřeného ohně, kouření nebo úmysl.  

 Škoda: 0 Kč 
  
22.05 – 20, Šplechnerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla na žádost Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nalezla osobu exitus a psa. Předáno Policii ČR. 
 
02.56 – 6, K Roztokům  

 -kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku byl pravděpodobně úmysl nebo kouření. 
 Škoda: 7 000 Kč 
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03.19 – 3, Sladkovského náměstí  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uzavřela protékající vodu v objektu. 
 
03.27 – 8, Na Rokytce  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asistovala policii ČR při otevření bytové jednotky. 
 
04.07 – 11, Türkova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody požár osobního 

automobilu Citröen, v plném rozsahu na parkovišti před pizzerií Pizza go home. 
Vozidlo bylo v nepojízdném stavu bez AKU, LP světlometu a v zavazadlovém 
prostoru byla kola, která jednotka při likvidaci vyndala. Příčinou vzniku požáru byl 
s největší pravděpodobností úmysl. 

 Škoda: 5 000 Kč 
  
04.47 – 4, V Štíhlách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním PHP CO2 požár elektroinstalace 

domovního vedení. Požárem byla zasažena pouze elektroinstalace 
v elektroinstalační šachtě s jističi. Příčinou vzniku požáru byla nepředpokládaná 
změna provozních parametrů – zatečení vody do elektroinstalace. 

 Škoda: 1 000 Kč 
 
 

  
  
 


