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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 22. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 21. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 22. 09. 2010 

 
06.06 – 8, Nekvasilova  
 - kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala požár odpadu v plechovém kontejneru. 

Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při kouření nebo úmyslné zapálení 
neznámou osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 
 
06.09 – 8, Šiškova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem uniklé PHM z osobních 

automobilů na parkovišti. Příčinou úniku byla pravděpodobně krádež PHM z OA. Na 
místě PČR.   

 
06.22 – 6, Aviatická 
 - letiště Ruzyně – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k úniku PHM na stojánce č.26. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o vodu. Nebezpečí nehrozilo.  
 
07.16 – 12, Vnoučkova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha odstranila uvolněnou větev pomocí řetězové pily a výškové 

techniky. Případ byl bez předání. 
 
08.05 – 6, Na hůrce   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila havarovaný osobní automobil z příkopu pomocí 

hydraulického navijáku. Případ byl předán Policii ČR. 
 
08.38 – 4, Jižní spojka  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
09.13 – 14, Kpt. Stránského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění uživatelky bytu, která 

zůstala uzamčena na balkóně a v bytě se nacházely její děti. Během jízdy k zásahu 
bylo telefonicky oznámeno, že uživatelka se vyprostila sama, jednotka byla proto 
z případu odvolána.  

 
09.37 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
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10.25 – 6, Patočkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Městské policie vstupní dveře do bytové 

jednotky v 5.NP obytného domu. V bytě se nacházela dezorientovaná žena, při 
vědomí. Případ byl předán Městské policii, která vyčkala příjezdu ZZS. 

 
10.54 – 6, Seminární  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě tří 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
12.28 – 13, Červeňanského   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z autobusu 

MHD. Případ byl předán servisnímu technikovi MHD.  
 
12.45 – 13, Kurzova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl bez předání.  
 
13.03 – 9, Litoměřická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu záchrany osoby nacházející se v okně. 

Osoba od pokusu o sebevraždu upustila sama, jednotka na místě nezasahovala. 
 
13.16 – 1, Divadelní  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru odpadu v plechovém 

odpadkovém koši. Během jízdy k zásahu bylo telefonicky oznámeno, že požár byl 
již zlikvidován příslušníky Policie ČR, jednotka byla proto z případu odvolána. 
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření, škoda požárem nevznikla. 

 
13.37 – 4, Jižní spojka   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem  provozní kapaliny na vozovce, které 

unikly z nezjištěného zdroje. Případ byl předán Policii ČR. 
 
13.46 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Zentiva odčerpala vodu ze zatopené šachty. 
 
13.49 – 20, Lískovická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí insekticidního přípravku roj včel nad 

komunikací. Případ byl bez předání. 
 
14.00 – 5, Na Čečeličce  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl předán Policii ČR.  
 
14.47 – 5, Radlická 
 -administrativní objekt- 
 Jednotky HZS Praha likvidovaly simulovaný požár rozvodny v rámci cvičení. 
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14.53 – 17, Na Radosti  
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Zličín. Příčinou 

aktivace hlásiče byla zvýšená vlhkost, jednalo se o planý poplach. 
 
14.55 – 5, Radlická  
 -administrativní objekt- 

Během cvičení jednotek HZS Praha došlo po vypnutí přívodu elektrického proudu 
k výpadku chlazení rozvodny. Průzkumem pracovníky Pohotovosti PRE Praha byl 
zjištěn shořelý kondenzátor, rozvodna byla odpojena a místo ochlazeno PHP CO2 
z místního zdroje. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace. 
Škoda: 2.000,- Kč 

 
15.27 – 16, Radotínská 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v lese. Průzkumem bylo 

zjištěno dohořívající ohniště po vypalování izolace kabelů v blízkosti železniční trati, 
jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost – zakládání ohňů v 
přírodě, škoda požárem nevznikla. 

 
15.28 – 5, Nad Buďánkami  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z násilně 

poškozené nádrže osobního automobilu. Případ byl předán Policii ČR. 
 
17.29 – 4, Jílovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl bez předání.  
 
17.36 – 1, Václavské náměstní   
 -metro- 
 Jednotky HZS Praha a DPP Kačerov vyprostily osobu z prostoru mezi vagóny 

vlakové soupravy ve stanici metra.  
 
19.22 – 6, Hošťálkova    
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k likvidaci neznámé látky vytékající z cisterny. Po 

příjezdu jednotky na místo již cisterna nebyla přítomna, bílé skvrny na komunikaci 
byly identifikovány jako akrylátová barva. Jednotka zasypala skvrny sorbentem. 
Předáno Policii ČR. 

 
21.49 – 4, Antala Staška 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou z místního zdroje požár různorodého 

odpadu. Příčinou vzniku požáru bylo s největší pravděpodobností úmyslné zapálení. 
Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
21.51 – 2, Londýnská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s duševně nemocnou 

osobou uvnitř vyhazující předměty oknem. Na místě Policie ČR. K násilnému vstupu 
do bytu použito beranidlo. Osoba předána do péče ZZS. 
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00.10 – 9, U Harfy  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření místnosti s uzamčenou 

mentálně retardovanou osobou. Jednotka provedla do místnosti násilný vstup a 
osobu předala Policii ČR. 

 
02.43 – 11, Kunratická spojka  
 - bouda – 
 Jednotky HZS Praha likvidovaly 2C proudy požár nefunkční dřevěné boudy, která 

byla plamenným hořením zcela zničena. Příčinou vzniku požáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení nebo nedbalost osob bez přístřeší v používání 
otevřeného ohně. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
03.11 – 7, Argentinská   
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Zasypala provozní tekutiny uniklé na komunikaci a provedla na místě protipožární 
opatření. Předáno Policii ČR. 

 
04.06 – 6, Aviatická  
 - letadlo – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k výpomoci převozu lékaře k cestujícímu 

s nevolností, který se nacházel ve stojícím letadle na stojánce č.28. 
 
05.58 – 7, Hlávkův most  
 - komunikace – 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 byly vyslány k dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů s vyproštěním osoby. Osoba byla vyproštěna před příjezdem jednotek 
na místo a byla předána do péče ZZS. Na místě PČR.  


