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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 13. 05. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 12. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 13. 05. 2010 

 
06.38 – 1 Revoluční 
 - komunikace – 
 Jednotky HZS Praha stanice 1,3 a 7 byly vyslány k plamenům šlehajícím ţelezným 

roštem na chodníku. Po průzkumu na místě povolána Plynárenská pohotovost pro 
podezření na hoření unikajícího plynu. Preventivně uzavřena ulice Revoluční, 
včetně dopravy. Dále povolána Pohotovost rozvodných závodů pro kabelové vedení 
el. proudu pod chodníkem. Plynárenská pohotovost za asistence HZS Praha únik 
plynu nedetekovala, pohotovost RZ zjistila spálení pojistky v rozvodné skříni TS 
3403 svědčící o poruše kabelového vedení pod chodníkem. Po vypnutí el. proudu 
pohotovostí RZ přestaly vibrace v chodníku a poté i plamenné hoření. Na místě 
Policie ČR a Pohotovost DP. Po rozebrání chodníku technikou Plynárenské 
pohotovosti nalezeny doutnající zbytky kabelového vedení. Příčina vzniku poţáru je 
v šetření, s největší pravděpodobností se jednalo o technickou závadu 
elektroinstalace. 

 Škoda: 70 000,- Kč 
 
07.49 – 22, K Netlukám  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 a 5 byla vyslána k nálezu čtrnácti 1l lahví 

naplněných olejem a neznámou látkou Městskou Policií. Jednotka uloţila látky do 
kontejneru a odvezla je do skladiště nebezpečných látek. 

 
07.51 – 13, Vlachova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zasypala sorbentem naftu vyteklou z osobního 

automobilu po krádeţi PHM. Na místě MP. 
 
08.01 – 15, U kabelovny  
 - EPS – 
 Jednotka HZS  Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o poruchu čidla. 

Jednotka nezasahovala. 
 
08.15 – 9, Poděbradská  
 - EPS – 
 Jednotka HZS DPP Hostivař byla vyslána k prověření signalizace čidla. Jednalo se 

o poţár elektroinstalace v rozvodně distribuční sítě. Poţár uhašen CO2 v DT. 
Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 20 000,- Kč 
 
09.18 – 6, Aviatická  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci čidla EPS v hotelu Europort. 

Jednalo se o planý poplach. Jednotka nezasahovala. 
 
09.30 – 7, Vrbenského 
 - demolice – 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 a HZS SŢDC likvidovaly jedním C proudem poţár 

odpadu u budovy v demolici. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné 
zapálení nebo neopatrnost při kouření. 
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11.38 – 6, Aviatická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala sorbentem skvrnu oleje 2m

2
 uniklého 

z osobního automobilu. Ţivotní prostředí poškozeno nebylo. 
 
12.14 – 11, Hviezdoslavova  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha stanic 4 a 5 byly vyslány k případu kouře spatřeného v okně 

bytové jednotky. Průzkumem na místě zjištěno, ţe se jedná o spálené potraviny. 
Uhašeno z místního zdroje. Předáno synovi majitele. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
12.15 – 6, Nebušická  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí vysavače včelí roj na stromě a 

chemickými prostředky provedla preventivní opatření proti dalšímu uhnízdění. 
 
12.17 – 1, Vodičkova  
 - odpadkový koš – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár odpadu v 

betonovém odpadkovém koši na tramvajové zastávce. Příčinou vzniku poţáru bylo 
pravděpodobně odhození nedopalku cigarety. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
12.47 – 5, Chaplinovo náměstí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k prověření nahlášeného poţáru v 

kuchyni. Průzkumem na místě zjištěno, ţe se jednalo o poţár oleje při přípravě 
potravin, který se následně rozšířil na sporák, digestoř, kuchyňský nástavec nad 
digestoří, stropní obloţení a okenní závěsy. Uhašeno před příjezdem jednotky 
z místního zdroje. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při přípravě potravin. 

 Škoda: 20 000,- Kč 
 
13.21 – 6, Strahovský tunel  
 - tunel – 
 Jednotky stanic 2 a 7 byly vyslány k případu zakouření obou tubusů tunelu. Tunel 

uzavřen z důvodu odvětrání. Průzkumem na místě nic nenalezeno, zakouření bylo 
patrně způsobeno směsí zplodin a kouře z asfaltovacího vozu. Na místě Policie ČR. 

 
13.28 – 5, Plzeňská  
 - rybník – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu vyproštění utonulé osoby. Po 

vyproštění byla utonulá osoba předána Policii ČR. 
 
13.50 – 6, Aviatická  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci čidla EPS. Na místě průzkumem 

zjištěno, ţe čidlo bylo aktivováno spuštěným RHP. Jednotka nezasahovala. 
 
14.52 – 1, Hrad I. Nádvoří   
 - EPS – 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o 

poruchu čidla. Jednotka nezasahovala. 
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17.15 – 10, Ruská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu osob uvízlých ve výtahu. 

Vyproštěny tři osoby a výtah zajištěn proti dalšímu pouţití. 
 
19.10 -  5, Gabinova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k ekologické likvidaci rozbitého 

nástěnného rtuťového teploměru. Kontaminované věci uzavřeny do nádoby a 
odvezeny k laboratorní likvidaci.  

 
19.13 -  2, Trojická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu vyproštění kočky ze 

světlíku. Průzkumem bylo zjištěno, ţe kočka je jiţ dva dny uzavřena ve skleněném 
přístřešku. Příslušníci jednotky udělali do přístřešku otvor, kterým mohla kočka 
samovolně vylézt. 

 
19.14 -  3, Prokopova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k ohlášenému poţáru osobního 

automobilu. V dané lokalitě nebyl ţádný hořící automobil zjištěn, jednalo se o planý 
poplach. 

 
19.27 -  13, K Hájům  
 -komunikace- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 7 odstranili nalomenou větev, která 

zasahovala do profilu komunikace. 
 
20.01 -  8, Konšelská  
 -obytný objekt- 
 V kuchyni bytu spálila uţivatelka pí Janovská potraviny. Jmenovaná je sama 

likvidovala prolitím vodou z místního zdroje. Přivolaná jednotka HZS Praha stanice 
3 zkontrolovala odsavač par, stoupací vedení a dvě bytové jednotky ve vyšších 
podlaţích. Ţádné další nebezpečí jiţ nehrozilo. Příčinou poţáru beze škody byla 
nedbalost při přípravě potravin. 

 
20.21 -  4, Antala Staška  
 -větrací šachta- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu zakouření odvětrávací 

šachty. Průzkumem zjištěno, ţe hořela dřevěná mříţka vyústění odvětrání. Příčinou 
vzniku byla zřejmě nedbalost při kouření a odhození neuhašeného nedopalku. 
Poţárem škoda nevznikla. 

 
20.25 -  3, Jeseniova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila na ţádost PČR místo dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Odpojeny AKU a asanovány vyteklé provozní náplně 
automobilů. K jejich úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
Následný úklid komunikace zajistili pracovníci TSK. 

 
21.39 -  11, Petýrkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 prověřovala údajný únik plynu v domě. Na místo se 

rovněţ dostavili pracovníci Praţské plynárenské a.s. Ţádný únik plynu nebyl zjištěn, 
ţádná nebezpečná koncentrace nebyla naměřena. Zjištěn ale zápach benzinový par 
ze 4 kanystrů, uloţených ve sklepě. Dům odvětrán. 
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22.01 -  8, Podhořská  
 -osobní automobil. 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu úniku motorového oleje 

z proraţené vany osobního automobilu. Asanován vyteklý olej v délce cca 200 m. 
K úniku oleje do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
22.46 -  10, V rybníčkách  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 uhasila tlakovou vodou hořící směsný odpad 

v plastovém kontejneru. Poţárem byl kontejner zničen. Příčinou vzniku bylo 
úmyslné zapálení. Souvislost s následujícím poţárem. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
23.26 -  10, Sečská  
 -kontejner- 
 Opět jednotka HZS Praha stanice 5 uhasila tlakovou vodou hořící směsný odpad 

v plechovém kontejneru. Poţárem nebyl kontejner poškozen. Příčinou vzniku bylo 
úmyslné zapálení. Místní i časová souvislost s předchozím poţárem. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
23.41 -  1, Náměstí Republiky  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu vyproštění osob z kabiny 

výtahu. Na místě zjištěn zastavený výtah nad úrovní přízemí. V kabině se jiţ nikdo 
nenacházel. Jedna osoba byla vyproštěna ještě před dojezdem jednotky. 

   


