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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 01. 10. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 30. 09. 2011 do 06.00 hodin dne 01. 10. 2011 

 
08.56 – 10, Mukařovská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej, který unikl na komunikaci z osobního 

automobilu.  
 
09.16 – 15, U kabelovny  
 -výrobní hala- 
 Jednotka HZS ZENTIVA provedla měření koncentrace plynu v areálu výrobního 

objektu. Zvýšená koncentrace nebyla naměřena.  
 
09.37 – 11, Brodského 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k zápachu v domě. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o zápach, pravděpodobně z elektroinstalace. Případ předán 
pracovníkům PRE.  

 
10.22 – 4, Humpolecká    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej, který unikl na komunikaci z osobního 

automobilu.  
 
10.28 – 8, Zenklova 
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky malého poţáru kartonového papíru 

v novodurové trubce v mezipatře administrativní budovy. K poţáru došlo při lepení 
asfaltové izolace střechy. Dle majitelky budovy nedošlo poţárem ke škodě. Příčinou 
vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání propanbutanového hořáku. 

 Škoda: 0,- 
 
10.51 – 14, Chlumecká   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, uniklé na komunikaci z osobního 

automobilu.  
 
10.55 – 17, Mrkvičkova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost PČR a za její asistence byt v obytném 

domě.  
 
11.41 – 10, Donatellova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost PČR a za její asistence byt v obytném 

domě.  
 
11.43 – 6, Mládeţe  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM uniklé na komunikaci z osobního 

automobilu.  
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13.03 – 5, Za Ţenskými domovy  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plastovém 

kontejneru, který byl poţárem zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení.  

 Škoda: 7000 Kč 
 
13.09 – 3, Baranova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost PČR a za její asistence byt v obytném 

domě.  
 
13.30 – 19, Bohdanečská  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha prověřila spuštění EPS v administrativní budově. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
13.37 – 6, Aviatická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala olej, který unikl na letištní plochu 

z nezjištěného zdroje. 
 
16.11 – 4, Sazečská   
  -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS v administrativní budově. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
16.16 – 17, Na Radosti 
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS v administrativní budově. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
16.21 – 6, Vítězné náměstí   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU: Případ byl předán PČR.  
 
17.11 – 5, Vodnická  
 -travní porost- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár travního porostu a suchých 

křovin na ploše 20x3 metry. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna.  
 Škoda: 0 Kč 
 
17.18 – 8, Sokolovská 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna.  
 Škoda: 0 Kč 
 
18.09 – 8, Hnězdenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha prověřila kouř v obytném domě. Průzkumem bylo zjištěno, ţe 

se jednalo o spálené potraviny, které ponechala uţivatelka bytu bez dozoru. 
Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin.  

 Škoda: 0 Kč 
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18.12 – 15, U Pekáren    
 -truhlárna- 
 Jednotka HZS Praha prověřila neznámý zápach v okolí obytného domu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zápach po lakování dřeva. 
 
18.24 – 12, Lhotecká   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního a nákladního 

automobilu. Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Případ byl předán 
PČR.  

 
19.10 – 4, Vrbova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci, 

po úniku z automobilu s proraţenou olejovou vanou. 
 
19.46 – 4, Durychova   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody OA a 

motocyklu. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno 
PČR. 

 
19.57 – 6, Nikoly Tesly 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 zasypala sorbentem skvrnu PHM uniklých na 

komunikaci po krádeţi. 
 
20.24 – 7, Dělnická   
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezená osoba byla předána ZZS. 
 
21.30 – 12, Libušská  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala dţberovou stříkačkou Policií ČR částečně 

uhašené ohniště ve stodole. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
21.57 – 11, V průčelí  
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

byla nalezena osoba exitus. Předáno Policii ČR. 
 
22.37 – 10, Moskevská   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody třech osobních 

automobilů, při které došlo ke zranění dvou osob. Osoby byly v péči ZZS. Jedno 
z vozidel bylo sluţebním vozem Policie ČR. Jednotka zasypala vyteklé provozní 
kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 

 
05.20 – 5, Na Hřebenkách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k uzavření vody z důvodu porušeného 

vodovodu v objektu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe hlavní uzávěr se nachází mimo 
objekt. Na místě byla Policie ČR, která uzavření zajistila. 
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05.42 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach.  
 


