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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 10. 11. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 09. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 10. 11. 2010 

 
07.43 -  15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo aktivováno 

výpary při přípravě suspenzí. Jednalo se o planý poplach. 
 
07.46 -  10, Přetlucká a Vyţlovská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 asanovala vyteklou motorovou naftu na komunikaci. 

Motorová nafta vytekla z dodávkového automobilu. Rozlita na ploše 10 x 5m. 
K jejímu úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
07.58 -  15, Švehlova  
 -podniková komunikace- 
 Jednotka HZS Mitas asanovala rozlitou motorovou naftu na ploše 100 x 0,2 m. 

Ţivotní prostřední nebylo ohroţeno. 
 
08.54 -  5, Mikšovského  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odstranila nakloněný strom, který hrozil pádem. 
 
09.22 -  11, Studánková  
 -rodinný domek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k případu zakouření rodinného domu. 

Průzkumem v dýchací technice příslušníci jednotky zjistili, ţe se jedná o spálené 
potraviny. Likvidováno odstavením potravin, vypnutím spotřebiče a odvětráním 
zakouřených prostor domu.  

 
10.32 – 10, V úţlabině  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
15.37 – 9, Pod táborem  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
16.57 – 5, V úvalu  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS FN Motol odčerpala vodu ze zatopené výtahové šachty v objektu 

dětské nemocnice. 
 
18.11 – 2, Podskalská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár bytu ve 2.NP 

obytného objektu. Poţárem byla zničena postel, podlaha a osobní věci uţivatele 
bytu. Zplodinami hoření byly očazeny zdi a stropy v celém bytě. Dále byla 
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zplodinami hoření poškozena elektronika v celém bytě. Při poţáru došlo ke zranění 
jedné osoby, která byla ošetřena přivolanou ZZS a propuštěna domů.  

 
18.38 - 4, Nedvědovo nám.  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření bytu. Při průzkumu dále zjištěna 

od Policie ČR informace, ţe se v bytě nikdo nenachází. Jednotka nezasahovala. 
 
19.04 - 7, Ovenecká  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k údajnému poţáru OA. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o únik páry z potrubí, jednotka nezasahovala. 
 
19.48 - 16, Strakonická  
 - plastový koš - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali vodou ze dţberové stříkačky poţár 

odpadu v plastovém koši. Poţárem byl celý koš zcela zničen. Příčinou vzniku 
poţáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku 
cigarety. 

  
19.32 - 17, Ringhofferova  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP DP hl. m. Prahy (st.Zličín) byla vyslána k prověření signalizace čidla 

EPS v kabelovém kanálu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 
 
21.14 - 5, K Barrandovu 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu na ploše cca 1 x 3m sorbentem. 
 
22.24 - 2, Čerchovská  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána ke zjištění původu kouře bytovém domě. 
Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny v jednom z bytů. 
Poţárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost uţivatele bytu při přípravě potravin. 

 
22.48 - 3, Koněvova  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru, který byl lokalizován příslušníky Policie ČR pomocí PHP. 
Poţárem byl celý kontejner zcela zničen.  

 
23.36 - 3, Na vrcholu  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Poţárem byl celý kontejner zcela zničen.  
 
23.54 - 3, V domově  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru, který byl lokalizován příslušníky policie ČR pomocí PHP. 
Poţárem byl celý kontejner zcela zničen.  

 
03.48 - 17, Ringhofferova  
 - provozní objekt - 
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 Jednotka HZSP DP hl. m. Prahy (st.Zličín) byla vyslána k prověření signalizace čidla 
EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o poruchu systému. 

 
 
 
 
 
 
 
 


