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

                    od 06.00 hodin dne 03. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 04. 04. 2010 

 

07.15 - 10, Černokostelecká   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu bylo 

v bytě nalezeno tělo ţeny bez známek ţivota. Případ byl předán PČR a ZZS. 

 

08.37 - 13, Skandinávská   

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS v objektu 

pekárny. Průzkumem bylo zjištěno, ţe reakci čidla způsobily zplodiny při připálení 

pečiva. K poţáru nedošlo, jednotka nezasahovala. 

 

09.34 - 7, Bubenská   

 - stanice metra - 

 Příslušníci jednotky HZS DP hl.m.Prahy (st. Hostivař) vyprostili několik osob 

z kabiny výtahu, která uvízla mezi podlaţími stanice. 

 

10.06 - 13, Praţský okruh.   

 - komunikace - 

 Jednotky HZS Praha st.5 a 10 byly vyslány k dopravní nehodě. Příslušníci jednotky 

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

 

10.25 - 9, Ocelářská   

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS v objektu. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe reakci tlačítkového hlásiče nechtěně způsobila 

uklízečka. Jednotka nezasahovala. 

 

12.22 - 4, Modřanská  

 - tramvaj PID - 

 Jednotky HZS Praha st.6 a 4 a HZS DP hl.m.Prahy (st. Hostivař) byly vyslány 

k likvidaci poţáru elektroinstalace regulátoru tramvaje linky č. 21 PID. Poţár byl 

likvidován 1ks PHP P6 v majetku DP hl.m.Prahy. Poţárem byl zničen kontejner 

regulátoru vozu typové řady 3RP. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 

elektroinstalace regulátoru tramvaje. 

 Škoda: 500 000,-Kč 

   

12.29 - 1, Jilská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě čistícího vozu. 

Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM 

zasypali sorbentem. 

 

13.07 - 15, Boloňská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu sorbentem. 

 

13.22 - 10, Ţitomírská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. V bytě nebyl nikdo nalezen, 

případ byl předán příslušníkům Policie ČR. 
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15.27 - 13, Na Radosti   

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS DP hl.m.Prahy (st. Zličín) byla vyslána k prověření signalizace čidla 

EPS. Příčina reakce čidla nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 

16.58 - 3, Lupáčova  

 - plastový kontejner - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 

pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

17.32 - 4, Nad lesním divadlem  

 - volné prostranství - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali proudem tlakové vody poţár lesního 

porostu a odpadu v přístřešku bezdomovců. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčina 

vzniku poţáru souvisí s pohybem bezdomovců v prostoru a pravděpodobně se 

jednalo o nedbalost neznámé osoby při pouţívaní otevřeného ohně. Vyloučit nelze 

ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 

  

18.14 -  1,  Ţitná 6  

 - trafostanice – 

 Jednotka HZS Praha st.1 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v roštu na 

chodníku  vedoucím do  trafostanice. Trafostanice zkontrolována pracovníky PRE. 

Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost neznámé osoby 

při odhození nedopalku cigarety. 

 Škoda: 0,-Kč 

  

18.25 - 4, Na nivách  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS SŢDC likvidovala dvěma C proudy poţár porostu. Příčina vzniku 

poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 

  

18.26 - 11, V průčelí   

 - obytný objekt - 

Jednotky HZS Praha st.4 byly vyslány ke zjištění původu kouře vystupujícího 

z okna domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. 

Poţárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 

nedbalost uţivatele bytu při přípravě potravin. 

Škoda: 0,-Kč 

 

20.33 -   3, Zásmucká   

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár plastového 

kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 7000,- Kč 

 

21.50 -   4, Pod Višňovkou   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala PHM uniklé z OA. K ohroţení ţivotního 

prostředí nedošlo. 

 

21.52 -   10, Oblouková   

 - obytný objekt – 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyslána k otevření bytu, z něhoţ vytékala voda. 

Jednotka uzavřela hl. uzávěr vody, provedla násilný vstup oknem pomocí AZ a 

uzavřela vodu v bytě. V bytě nebyl nikdo nalezen. 

 

22.54 -   9, U Elektry  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou poţár dvou plastových 

kontejnerů. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 14 000,- Kč 

  

01.05  - 9, Pod Smetankou  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody ohniště zaloţené 

při vypalování kabelů. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

  

 
 


