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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 08. 10. 2010 
 

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

                    od 07.00 hodin dne 07. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 08. 10. 2010 

 
 
06.27 – 13, K Austisu  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS DPP st.Zličín byla vyslána k zajištění úniku PHM z autobusu MHD na 

komunikaci. Příslušníci jednotky likvidovali naftovou skvrnu sorbentem. 
 
06.47 - 20, Chodovická 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.10 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci z OA. 

Příslušníci jednotky likvidovali skvrnu uniklého paliva sorbentem. 
 
07.15 - 3, Ambrožova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci z OA. 

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

 
08.47 - 17, Na Radosti 
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS DPP st. Zličín byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se pravděpodobně jednalo o planý poplach. 
 
08.57 - 5, Viktora Huga  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k likvidaci údajného požáru v budově. 

Telefonickou informací bylo potvrzeno, že se jednalo pouze o kouř z kamen. 
Jednotka byla odvolána z cesty. 

 
09.10 - 9, Čakovická  
 - nákladní automobil - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 10 likvidovali proudem tlakové vody požár 

motorového prostoru a kabiny řidiče nákladního automobilu Tatra 815. Požárem 
byla celá kabina zcela zničena. Plamenným hořením bylo dále poškozeno technické 
vybavení a elektroinstalace motoru a ovládání hydraulického systému sklápěcího 
mechanismu. Příčinou vzniku požáru byla technická závada pravděpodobně 
elektroinstalace motoru automobilu. 

 
09.41 - 22, U starého nádraží  
 - komunikace -  
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku oleje z autobusu MHD na 

komunikaci. Příslušníci jednotky likvidovali skvrnu uniklého oleje na ploše cca 2 x 4 
m sorbentem. 

 
11.47 - 13, Bellušova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
12.20 - 4, U družstva Ideál  
 - volné prostranství - 
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 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 odstranili pomocí motorové pily suchou větev 
hrozící pádem na komunikaci. 

 
12.24 - 9, Pešlova  
 - obytný objekt - 
 Jednotky HZS Praha st.3 a 7 byly vyslány k záchraně dítěte z okna bytu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že nebezpečí nehrozí a případ byl předán příslušníkům 
Policie ČR. 

 
14.26 - 10, Sněženková  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali 1ks PHP 5CO2 požár elektroinstalace 

automatické pračky Elektrolux. Požárem byla pračka zcela zničena. Příčinou vzniku 
požáru byla technická závada elektroinstalace ovládání spotřebiče. 

 
14.32 - 6, Bělohorská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k dopravní nehodě OA a tramvaje MHD. 

Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru, jednu osobu 
vyprostili pomocí vyprošťovacího nářadí,  předali ji ZZS a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. Aby mohla být znovu zprovozněna komunikace, musel být na místo 
přivolán automobilový jeřáb DP, pomocí kterého bylo z kolejového tělesa 
odstraněno havarované vozidlo. 

 
14.43 - 17, Skuteckého 
 - nespecifikovaný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k asistenci Policii ČR. Po dohodě byly na 

místě ponechány 2 pytle sorbentu. Jednotka nezasahovala. 
 
15.00 - 4, Budějovická  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali vodou ze džberové stříkačky požár 

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

 
15.06 - 8, Kobyliské nám.  
 - stanice metra - 
 Jednotky HZS Praha ze st.3, CHTS ze st.2 a HZS DPP st.Hostivař byly vyslány 

ke zjištění zdroje údajného úniku zemního plynu. Na místo byla povolána i 
pohotovostní skupina plynáren. Průzkumem ani měřením koncentrace zemního 
plynu na místě nebyl žádný únik zjištěn. 

 
16.45 - 6, Aviatická  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Letiště byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

bylo zjištěno, že reakci čidla způsobil únik páry v prostoru. 
 
17.12 - 8, Sokolovská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána ke zjištění původu kouře na chodbě objektu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o požár odpadu v prostoru pod schodištěm. 
Požárem ke škodě nedošlo.  

 
17.40 - 6, Bělohorská 
 - komunikace - 
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 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k údajnému požáru automobilu. Průzkumem 
bylo zjištěno, že se jednalo o kouř ze spojkového obložení, při kterém k požáru 
nedošlo. Příslušníci jednotky zajistili ochlazení motoru automobilu.  

   
18.23 - 3, Prokopova  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali vodním proudem 1C požár odpadu v 

parku. Požárem ke škodě nedošlo.  
 
18.43 – 15, U kabelovny 
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
  
23.10 – 5, Nádražní  
 - lokomotiva – 

Jednotka SŽDC byla vyslána k požáru lokomotivy v areálu Smíchovského nádraží. 
Požár byl uhašen před příjezdem jednotky pomocí 3x CO2 a 4x práškový PHP. 
Požárem byl zasažen prostor v oblasti nápravy a vysokotrakčních kabelů 
lokomotivy. Dle sdělení inspektora SŽDC byla předběžná škoda stanovena na 
50.000,-Kč. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada 
elektroinstalace v části podvozku. 

 
00.09 – 17, Na Radosti  
 - metro Zličín – 

Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu vykolejeného vozidla. Průzkumem na 
místě zjištěno, že se jednalo o vykolejení lokotraktoru, který jednotka vrátila zpět na 
koleje.  

 
02.11 – 17, Na Radosti  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
 
03.17 – 10, Černokostelecká 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu prasklého vodovodnímu vedení 

v obytném objektu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o prasklou vodu na 
toaletě. Jednotka uzavřela přívod vody a předala toaletu majiteli.  

 
04.03 – 6, Muchova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem zcela zničen. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení neznámou osobou. 


