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

                    od 06.00 hodin dne 20. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 21. 09. 2010 

 
06.10 – 5, Plzeňská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jednotka 

zasypala vyteklé provozní kapaliny, odpojila AKU a vrátila vůz zpět na kola. Předáno 
PČR. 

 
07.51 - 15, Kryšpínova  
 - kanalizační průlez - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 vyprostili psa, který spadl do otevřeného 

kanalizačního průlezu a předali ho jeho majitelce. 
  
09.10 - 13, Kurzova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k zajištění úniku oleje z OA. Příslušníci 

jednotky zasypali olejovou skvrnu sorbentem a poškozenou olejovou vanu 
provizorně utěsnili tmelem. 

 
09.41 - 10, Bajkalská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku oleje z OA. Příslušníci 

jednotky zasypali olejovou skvrnu sorbentem. 
 
12.18 - 6, Aviatická  
 - letištní plocha - 
 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k zajištění úniku hydraulického oleje na letištní 

plochu. Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem. 
 
12.26 - 5, Nádražní  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě OA a tramvaje MHD. 

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

 
13.24 - 15, Karosářská  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP DP hl.m.Prahy (st. Hostivař) byla vyslána k prověření signalizace 

čidla EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
13.25 - 6, Čílova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána ke zjištění původu kouře v domě. 

Průzkumem nebyl zdroj zjištěn, jednotka provedla odvětrání objektu. 
 
13.37 - 8, Famfulíkova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci ze 

dvou OA. Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého paliva sorbentem. 
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14.24 - 11, Brněnská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA a dodávky. 

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

 
14.54 - 6, Lipská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k dopravní nehodě. Následnou informací od 

KOIS Kladno bylo zjištěno, že DN se nachází u města Slaný. Jednotka byla 
odvolána z cesty. 

 
14.57 - 4, Kloboučnická  
 - plechový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
15.31 - 5, Grafická  
 - neobydlený objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k likvidaci požáru uvnitř neobydleného 

objektu staré tiskárny. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o již uhašený požár 
odpadu. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru bylo pálení izolace 
kabelů neznámou osobou. 

   Škoda: 0,-Kč 
  
16.01 - 13, Píškova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k zajištění unikající vody v bytové jednotce. 

Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní přívody vody ve stoupacím potrubí a pomocí 
lezecké techniky provedli násilný vstup do jedné  bytové jednotky. 

 
17.38 - 1, Karlovo nám.  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali vodou z místního zdroje požár 

odpadu v odpadkovém koši. Požárem byl koš zcela zničen. Příčinou vzniku požáru 
byla pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
17.39 - 4, Jílovská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci z OA. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu oleje sorbentem. 
 
18.06 - 13, Píškova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen příslušníky 

PČR před příjezdem jednotky na místo, jednotka byla odvolána z cesty. 
 
18.14 - 10, Benešovská  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 odstranili pomocí motorové pily a 

automobilového žebříku ulomenou větev nad komunikací. 
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18.16 - 12, Generála Šišky  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali vodou ze džberové stříkačky požár 

odpadu a stromového porostu. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru 
byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku cigarety. 
Vyloučit nelze ani pálení odpadu neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
20.01 – 6, Bělohorská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem skvrnu oleje o rozměrech 20cm x 100m, 

uniklého z osobního automobilu po proražení olejové vany. K úniku do kanalizace 
nedošlo. Předáno Policii ČR. 

 
20.23 – 15, U kabelovny  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

na místě nic nezjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
20.32 – 10, Smolenská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. Byt byl 

otevřen před příjezdem jednotky, jednotka nezasahovala. 
 
21.03 – 8, Křižíkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s nemohoucí osobou 

uvnitř. Byt byl otevřen Policií ČR před příjezdem jednotky, jednotka nezasahovala. 
 
21.27 – 10, Hyacintová  
 - pizzerie – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu hořících sazí v komíně. Jednotka 

vybrala saze z pece a poučila majitele o nutnosti revize komínového tělesa. 
Předáno provoznímu pizzerie.. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
21.33 – 6, Jižní spojka  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře v porostu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jedná o sražený kouř z komína. Jednotka nezasahovala. 
 
23.06 – 4, V Štíhlách  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár plastového kontejneru 

a přístřešku nad ním. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně neopatrnost při 
kouření, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7 000,- Kč 
  
23.15 – 6, Karlovarská  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Zasypala sorbentem uniklé provozní tekutiny a provedla na místě 
protipožární opatření. Předáno Policii ČR. 
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02.24 – 14, Vašátkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře v domě. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny, které byly uhašeny před příjezdem 
jednotky. Jednotka odvětrala objekt přirozenou cestou. Příčinou vzniku požáru byla 
neopatrnost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
04.56 – 6, Africká  
 - kontejner -¨ 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala požár odpadu v plastovém kontejneru. 

Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při 
kouření nebo úmyslné zapálení neznámou osobou.  

 Škoda: 7.000,- Kč 
  
05.10 – 4, Jílovská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem vyteklé PHM ze dvou osobních 

automobilů, které uniklo z vozidel po krádeži PHM. Na místě MP.  
 


