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

                    od 06.00 hodin dne 31. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 01. 11. 2010 

 
06.10 - 15, U kabelovny  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP Zentiva byla vyslána k čerpání vody  ze zatopených prostor objektu. 

Příslušníci jednotky vodu odčerpali pomocí čerpací techniky. 
 
08.21 - 6, Glinkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

v bytě nalezen muž v nemohoucím stavu, který byl následně předán ZZS. 
 
09.54 - 6, Aviatická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem. 
 
10.35 - 3, Basilejské nám.  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku zemního plynu v objektu. 

Měřením bylo pravděpodobné místo nalezeno, případ byl předán pracovníkům 
plynárenské pohotovosti.. 

 
10.53 - 14, Svárovská  
 - komunikace -  
 Jednotka HZS Praha st.10 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
12.59 - 10, Sportovní  
 - komunikace -  
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění úniku PHM z OA na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem. 
 
13.31 - 5, V úvalu  
 - provozní objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 asistovali lékaři trauma ambulance při 

odstranění prstenu z ruky pacienta. 
 
18.12 - 13, Zázvorkova  
 - plastový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Požárem byl celý kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku 
požáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku 
cigarety. 

 Škoda: 7 000,-Kč 
  

18.18 - 16, Neumannova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s nedopatřením 

uzavřeným dítětem uvnitř. Jednotka provedla do bytu násilný vstup oknem pomocí 
AZ a předala dítě do péče matky. Na místě Policie ČR. 
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19.10 – 2, Karlovo náměstí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s nemohoucí osobou 

uvnitř. Jednotka provedla násilný vstup do bytu oknem po AZ a uvnitř nalezenou 
osobu předala do péče ZZS. Předáno Policii ČR. 

 
20.29 – 1, Benediktská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Po provedení násilného 

vstupu dveřmi předala jednotka případ Policii ČR. 
 
21.11 – 8, V mezihoří   
 - šachta – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu odčerpání technické šachty na žádost 

Policie ČR. Po odčerpání šachty kalovými čerpadly jednotka pomohla Policii se 
zajištěním důkazů pomocí rozbrušovacího agregátu. 

 
22.31 – 9, Nademlejnská   
 - šachta – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osoby z hloubky. Jednotka 

k vyproštění použila lezecké techniky a následně předala osobu do péče ZZS. 
 
22.43 – 12, V lužích  
 - stavební buňka – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala v DT proudem tlakové vody požár ve stavební 

buňce sloužící na staveništi jako šatna a místnost pro dělníky. Požárem byl zničen 
elektrický přímotop a stěna buňky. Prostory buňky byly očazeny zplodinami hoření. 
Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektrického přímotopu. 

 Škoda: 20 000,- Kč 
  
00.44 – 4, Chemická  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve 

velkoobjemovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně 
neopatrnost při kouření, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
02.19 – 2, Myslíkova  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů bez zranění. Sorbentem zasypala uniklé provozní kapaliny a provedla na 
místě protipožární opatření. Předáno Policii ČR. 

 
03.46 – 15, Frostova   
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha dohašovala proudem tlakové vody požár osobního automobilu 

Subaru Impreza. Prvotní hasební zásah byl učiněn kolemjdoucí hlídkou Policie ČR. 
Požár byl způsoben vylitím organického rozpouštědla (Aceton), jehož plechovka 
stála na kapotě vozu. Požárem byl zničen podběh pravého předního kola (z pohledu 
řidiče) a přítomné kabelové vedení. Poškozena byla pravá přední pneumatika. 

 Škoda: 10 000,- Kč 
  
05.22 – 10, Sněženková  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu na žádost Policie ČR. 

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

 


