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

                    od 06.00 hodin dne 12. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 13. 09. 2010 

 
06.21 – 2, U nemocnice  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla za asistence PČR a pod dohledem lékaře 

odstranění pout. Předáno lékaři. 
 
07.39 - 4, Nám. bří. Synků  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. Při 
DN byl poškozen sloup VO. 

 
08.49 - 6, Aviatická   
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
08.25 - 16, Výpadová  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.8 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu na ploše cca 10 x 2 m sorbentem. 
 
09.13 - 12, U soutoku  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky JSDH Cholupice provedli na žádost obecního úřadu prořezání 

stromového porostu v okolí cyklostezky. 
 
10.28 - 10, Na Míčánkách  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
12.36 - 9, Teplická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci z OA. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého paliva sorbentem a poškozenou nádrž 
provizorně utěsnili. 

 
12.38 - 18, Tupolevova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA a motocyklu. 

Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM 
zasypali sorbentem. 

 
13.02 - 6, Aviatická  
 - letištní plocha - 
 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k zajištění úniku PHM na letištní plochu. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu na ploše cca 1 x 1 m sorbentem. 
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17.13 - 22, K Lipanům  
 - zahradní chatka - 
 Příslušníci jednotky MSDH Benice likvidovali vodním proudem 1C požár nízkého 

okrasného porostu na soukromé zahradě. Požárem byl okrasný strom zcela zničen. 
Poškozena byla dále obvodová konstrukce chatky na ploše cca 2 x 2 m. Příčinou 
vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost uživatele při odhození nedopalku 
cigarety. Vyloučit nelze ani úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 10 000,-Kč 
  
17.21 – 13, Brdičkova  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána ke zjištění původu kouře vystupujícího 
z okna domu. Po násilném vstupu do bytu bylo zjištěno, že se jednalo o spálené 
potraviny. Požárem potravin ke škodě nedošlo. Zplodinami hoření byl intoxikován 
uživatel bytu (84 let), který byl předán do péče ZZS. Příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost uživatele bytu při přípravě potravin. 
Škoda: 0,-Kč 

  

18.24 - 13, Raichlova  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k prověření signalizace systému EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o poruchu systému. 
 
18.59 – 7, Šmeralova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu osoby uvízlé ve výtahu po technické 

poruše. Osoba byla vyproštěna před příjezdem jednotky, jednotka nezasahovala. 
 
19.10 – 20, Chlumecká   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního a 

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

 
19.19 – 8, Zenklova   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem olejovou skvrnu dlouhou cca 

40m. K úniku do kanalizace nedošlo. 
 
19.24 – 11, Štychova   
 - volné prostranství – 
 Jednotka SDH Horní Měcholupy byla vyslána k prověření nahlášeného stoupajícího 

kouře. Průzkumem na místě nebylo nic nalezeno, jednalo se o planý poplach. 
 
20.20 – 22, Do kopečka  
 - volné prostranství – 
 Jednotky SDH Benice, Kolovraty a Chodov likvidovaly 2C proudy a rozhrabáváním 

požár 14 balíků slámy. Balíky byly požárem zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru 
bylo úmyslné zapálení, nelze vyloučit hru dětí. 

 Škoda: 7 000,- Kč 
  
20.44 – 16, U Národní galerie  
 - koš – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v kamenném 

odpadkovém koši. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při 
kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
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21.11 – 22, Vlárská 1462/15   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření chemického zápachu v domě. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o zápach ředidla z odpadu. 
Jednotka nezasahovala. Doporučeno stálé větrání. 

 
21.44 – 3, Ondříčkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s uzavřenou osobou. 

Jednotka provedla násilný vstup oknem pomocí AZ. V bytě byla nalezena spící 
podnapilá osoba. Předáno dceři a Policii ČR. 

 
21.59 – 10, Průběžná  
 - prstýnek – 
 Jednotka HZS Praha pomohla osobě s odstraněním těsného prstenu. Předáno 

ZZS. 
 
00.42 – 2, Bělehradská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající domem. Jednotka 

pomohla volajícímu s odstraněním následků havárie. 
 
02.35 – 1, Provaznická  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru, který byl plamenným hořením zcela zničen. Příčinou vzniku požáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 7 000,- Kč 
  
04.09 – 1, Rytířská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení. Předáno 
Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
04.17 – 6, Verdunská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající domem. Jednotka 

provedla násilný vstup dveřmi do bytu, z něhož voda tekla a odstranila příčinu jejího 
úniku. Předáno Policii ČR. 

 
04.50 – 14, Kardašovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající domem. Jednotka 

provedla násilný vstup dveřmi do suterénu a uzavřela HUV. Na místo povolána 
Pohotovost Pražské energetiky. Předáno nájemníkům. 

 
 
  
 


