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

                    od 06.00 hodin dne 29. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 30. 10. 2010 

 
 
08.25 – 8, Ústavní  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření dveří pokoje. Pokoj byl 

otevřen před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. Na místě Policie ČR. 
 
10.53 – 4, Na hřebenech  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Česká televize byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nic nezjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
12.05 – 6, Aviatická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala zasypáním sorbentem olejovou skvrnu na 

komunikaci. K úniku do kanalizace nedošlo. 
 
12.52 – 11, Donovalská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných hmot 

uniklých na komunikaci z osobního automobilu po krádeţi. Předáno Policii ČR. 
 
13.24 – 6, Lysolajské údolí   
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána jako pomoc Policii ČR u případu sebevraţdy. 

Předáno Policii ČR. 
 
14.33 – 1, Na příkopě  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osob uvízlých po technické 

závadě ve výtahové kabině. Po vyproštění dvou osob jednotka předala případ policii 
ČR. 

 
16.08 – 5, Plzeňská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných hmot 

uniklých na komunikaci z osobního automobilu a provedla na místě protipoţární 
opatření. Předáno Policii ČR. 

 
16.47 – 11, Brněnská   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů, po níţ byla jedna osoba ošetřena ZZS. Jednotka zasypala sorbentem 
uniklé provozní kapaliny a provedla na místě protipoţární opatření. Předáno Policii 
ČR. 

 
17.23 – 8, Kandertova  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 a 7 byly vyslány ke spolupráci s PČR. Jednalo se o 

postiţenou ţenu, která se zabarikádovala v bytě. Povolán policejní vyjednavač. 
Ţena zachráněna z okna pomocí lezecké techniky. Předáno PČR. 
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19.19 – 13, Plzeňská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky po dopravní nehodě autobusu. 

Bylo provedeno zasypání uniklého oleje a vyproštění obrubníku z pod autobusu. 
 
20.12 – 4, Brněnská   
 komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 
sorbentem. 

 
23.15 – 14, Bratří Venclíků  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala1 B proudem na volný výtok poţár 

odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření 
nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
00.48 – 12, Otradovická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v 

plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
 
01.07 – 12, Novodvorská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 
sorbentem. Řidič z místa nehody utekl. 

 
01.10 – 10, Brigádníků   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost PČR opláchnutí vozovky. 
 
03.39 – 4, 5. Května  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno převrácení vozidla ze střechy zpět na kola, odpojení 
AKU a zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem. 

 
04.14 – 8, Burešova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na ţádost PČR násilný vstup do bytu bez 

poškození. 


