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

                    od 06.00 hodin dne 06. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 07. 10. 2010 

 

06.15 – 2, Náměstí I. P. Pavlova   

 - dopravní prostředky – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila následky DN tramvaje a OA. Při DN byla 

lehce zraněna 1 osoba. Byla předána ZZS. OA byl odpojením AKU zajištěn proti 

požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Na místě 

pohotovost DPP. Případ byl předán Policii ČR – DI Kongresová. 

 

06.48 - 21, Běchovice, Českobrodská x Štěrboholská spojka  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Bezprostředně po havárii došlo ke žhnutí elektroinstalace v motorovém prostoru 

osobního automobilu Honda. Počínající požár způsobený dopravní nehodou byl 

před příjezdem jednotky v zárodku likvidován občany pomocí práškového PHP. 

Zraněné osoby byly rovněž vyproštěny před příjezdem jednotky a předány ZZS, 

příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. 

 

07.54 - 1, Most Legií   

 - náplavka - 

 Jednotka HZS Praha na žádost ZZS vyprostila zraněného a krvácejícího muže 

v bezvědomí z náplavky pod mostem. 

 

08.32 - 6, Aviatická   

 - letiště - 

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

08.42 - 10, Sazečská   

 - depo - 

 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v depu Hostivař. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

09.26 - 6, Drnovská                          - taktické cvičení -  

 - armádní objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla ve spolupráci s příslušníky Armády ČR v rámci 

cvičného požárního poplachu evakuaci 65 osob v areálu vojenského gymnázia. 

 

11.30 - 7, Janovského    

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 

 

14.06 - 9, Českolipská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvola muže, případ 

byl předán Policii ČR a ZZS. 

 

15.50 - 1, Vodičkova   

 - koš - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí džberové stříkačky doutnání odpadu na 

dně odpadkového koše. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností 

neopatrnost při kouření. 
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16.26 - 15, U Kabelovny   

 - výrobní objekt - 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

17.47 - 5, V Roháčích   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha snesla na žádost ZZS do sanitky pacienta o vyšší hmotnosti. 

 

18.28 – 6, U Hvězdy   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z osobního automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo. 

 

19.58 – 1, Masná  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření 

nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 

20.16 – 4, Jílovská   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem PHM uniklé z osobního 

automobilu, který byl neznámými pachateli otočen na bok. Po zasypání jednotka 

obrátila vozidlo zpět na kola. Předáno policii ČR. 

 

01.45 – 1, Mostecká   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s nemohoucí osobou 

uvnitř. Jednotka provedla násilný vstup dveřmi a nalezenou osobu předala do péče 

ZZS. Na místě Policie ČR. 

 

02.57 – 10, V olšinách  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře v domě. Průzkumem na místě 

zjištěno, že se jedná o spálené potraviny. Jednotka následně přirozenou cestou 

odvětrala objekt. Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

04.45 – 10, Kubánské nám.  

 - koš – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

koši. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření nelze 

vyloučit ani úmyslné zapálení. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 


