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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 09. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 08. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 09. 09. 2010 

 
07.54 - 6, Aviatická 
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
09.00 - 15, Slatiny  
 -rodinný domek- 
 Příslušníci ODZP HZS Praha provedli došetření po požáru rodinného domku o 

zastavěné ploše cca 4 x 10 m v plném rozsahu. Proběhlo za účasti majitelky, jejího 
manžela a příslušníků Policie ČR včetně služebního psa na vyhledávání 
akcelerantů hoření.  

 
09.50 – 21, Machovická 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Předáno 

Policii ČR. 
 
10.01 - 4, Na hřebenech  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
10.24 – 7, Antonínská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k vyproštění osob z výtahu. Osoba byla vyproštěna 

před dojezdem jednotky na místo zásahu. Jednotka nezasahovala. 
 
10.50 – 16, Radkovská 
 -komunikace- 
 Bylo provedeno námětové cvičení ve spolupráci se ZZS na dopravní nehodu u 

portálu tunelu Lochkov za účasti jednotek ze stanic 1, 2, 6, 7 a 8. 
 
11.51 – 7, U Trojského zámku  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním C proudem požár podhledu 

v restauraci. Požár dřevěné konstrukce sádrového podhledu v blízkosti krbu 
lokalizoval před příjezdem jednotky zaměstnanec restaurace jedním PHP. Jednalo 
se o podzemní prostor ražený ve skále. Z prostoru byla vedena šachta, ve které byl 
instalován kouřovod a VZT, s vyústěním v samostatné kapličce na sousedním 
pozemku. V prostoru bylo 8 hostů a dva zaměstnanci, kteří se sami evakuovali. 
Příčinou vzniku požáru byla nesprávná konstrukce kouřovodu. 

 
12. 02 – 21, Pilovská 
 -kolejiště- 
 Jednotka HZS SŽDC asistovala Policii ČR při transportu mrtvého těla. 
 
14.05 – 4, Neveklovská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k otevření bytu pro ZZS. Jednotka byla 

na základě sdělení ZZS odvolána.  
 



 

2 

14.53 – 10, Na hroudě  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k nehodě tramvaje a chodce. Jednotka 

byla na základě sdělení lékaře ZZS odvolána. 
 
18.56 – 5, Gabinova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena osoba EX. Předáno policii. 
 
20.49 – 9, Na pokraji  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru mohlo být úmyslné zapálení nebo 
nedbalost při kouření. Policie se nedostavila. 

 
21.12 – 19, Jilemnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
21.50 – 7, Letohradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu kouře v obytném objektu. 

Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár odpadu na chodbě v 1.NP obytného 
objektu. Likvidováno tlakovou vodou. Při požáru došlo ke zranění ženy, která se 
nadýchala zplodin hoření a byla převezena ZZS do nemocnice k ošetření. Příčinou 
vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření, nedá se vyloučit ani 
úmyslné zapálení. Požárem došlo k poškození omítek zdí a stropů na celé chodbě. 
Na místě MOP Letná. 

 
21.55 – 12, Urbánkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 6 byly vyslány k údajnému úniku plynu. Na místě 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
22.02 – 14, Maňákova 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plastovém kontejneru, který byl požárem zničen.  
 
22.56 – 14, Františkova -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem zničen.  
 
23.29 – 14, Bobkova 
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k požáru odpadu. Požár byl 

likvidovaný před dojezdem jednotky na místo. Jednalo se o stavební odpad na ploše 
cca 1 x 1 metr.  

 
23.37 – 2, Na Slupi  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 1C proudem požár prachu 

v plynárenském potrubí. Příčinou vzniku požáru beze škody byla neopatrnost při 
používání otevřeného plamene. Policie se nedostavila. 
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00.02 – 4, Na hřebenech 
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Česká televize prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, 

jednalo se o planý poplach. 
 
00.14 – 1, Rytířská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 1B proudem na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, mohlo se jednat o 
úmysl nebo nedbalost při kouření. Na místě Městská policie. 

 
02.30 – 11, Opatovská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se 

o planý poplach. 
 
05.10 – 10, Vyžlovská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plastovém kontejneru, který byl požárem zničen. Příčinou vzniku požáru mohlo být 
úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. Policie se nedostavila. 

 


