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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 03. 10. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 02. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 03. 10. 2010 

 
06.21 – 5, Nad Buďánkami III  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřila nahlášený únik plynu v obytném objektu. 

Jednotka po prohlídce celého objektu, kotelny i hlavního uzávěru nic nezjistila. 
Jednalo se o planý poplach. 

 
07.33 – 15, Černokostelecká  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody 2 x OA. Jedna 

osoba vyproštěna před příjezdem jednotky a předána do péče ZZS. Jednotka 
provedla protipožární opatření, zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem a 
předala případ Policii ČR. 

 
08.13 – 13, Jeremiášova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody 2 x OA vzniklé 

vlivem vyteklého hydraulického oleje z NA na komunikaci. Dvě zraněné osoby 
předány do péče ZZS. Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala 
sorbentem skvrnu oleje na ploše 100 x 3 metry a předala Policii ČR. 

 
09.38 – 1, Ovocný trh  
 -kotelna- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila signalizaci čidla EPS. Čidlo bylo spuštěno 

pravděpodobně zvířeným prachem. Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý 
poplach. 

 
10.32 – 12, Do Lipin  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala za pomoci sorbentu na vozovku uniklý 

motorový olej z OA. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno Policii ČR. 
 
14.43 – 4, Tavolníkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu zatopené výtahové šachty. 

Jednotka po násilném vstupu do šachty odčerpáním částečně snížila 50 cm vodní 
hladinu a vypnula přívod el. proudu. Jednalo se o prasklý vodovodní řád. Předáno 
správci domu. 

 
15.21 – 18, Křivoklátská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala uniklý motorový olej na vozovce 

z osobního automobilu za pomoci sorbentu. Životní prostředí ohroženo nebylo.  
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15.31 – 4, Na hřebenech II  
 -trafostanice- 
 Jednotka HZS Česká televize likvidovala požár v trafostanici v objektu České 

televize za pomoci 2 x PHP 6. Jednotka OBZP HZS Praha (odbor zjišťování příčin 
požáru) provedla došetření po požáru. Jednalo se o zahoření proudového měniče 
v kabelových odpojovačích na vývodu pro chladící stanici, který byl požárem zničen. 
Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace na proudovém 
měniči. 

  
15.34 – 10, Rybalkova  
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala požár odpadu v plastové popelnici jedním 

proudem tlakové vody. Požárem popelnice zcela shořela. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost při kouření a nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

  
15.49 – 5, Grafická  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu kouře v opuštěném objektu. 

Jednalo se o vypalování kabelů, uhašeno před příjezdem jednotky, která 
nezasahovala. Příčinou vzniku požáru bylo zakládání ohňů k vypalování kabelů. 

  
16.10 – 4, Na Chodovci  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala únik PHM z osobního automobilu pomocí 

sorbentu. Nádrž vozidla jednotka provizorně utěsnila. Předáno Policii ČR. Životní 
prostředí ohroženo nebylo. 

 
16.34 – 3, Psárská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 na žádost Městské policie uhasila opuštěné ohniště 

jedním proudem tlakové vody. Příčinou vzniku požáru bylo zakládání ohňů 
v přírodě. Předáno Městské policii. 

  
21.32 – 10, V olšinách  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru. Předáno Městské policii. 
 
21.53 – 12, K vystrkovu 
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou požár objektu v demolici. 

Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna z důvodu úplného zničení objektu. Mohlo se 
jednat o nedbalost při kouření, používání otevřeného plamene nebo úmyslné 
zapálení. Na místě MOP Modřany. 

  
23.00 – 6, Zikmunda Wintra  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 asanovala sorbentem uniklé PHM z osobního 

automobilu. Předáno Policii ČR. 
 
00.22 – 10, V korytech  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem zničen.  
 
00.33 – 10, Záběhlická  
 -kontejner- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 
v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem zničen.  

 
01.02 – 10, Chmelová  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k případu kouře v obytném objektu. 

Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny, zanechané na sporáku.  
 
02.43 – 9, K Žižkovu  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru. Zraněná osoba předána 
ZZS. Případ předán Policii ČR. 

 
05.35 – 4, Na strži  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plastovém kontejneru.  
 


