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

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

 

07.00 – 10, U plynárny  

 -lokomotiva- 

 Jednotka HZS SŢDC likvidovala PHP CO2 poţár zhášecí komory stykače topení 

stanoviště v lokomotivě Škoda Plzeň 350 014 – 7, r.v.1975. Bylo provedeno 

vyjmutí komory a následné odvětrání. Příčinou vzniku poţáru byla technická 

závada elektroinstalace. 

 Škoda: 2.000,- Kč 

 

08.00 – 11, Roztylská    

 -autobus- 

 Jednotka HZS DPP provedla zvednutí autobusu na hever a výměnu píchlé 

pneumatiky. 

 

08.02 – 6, Sídlištní   

 - obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí chemických prostředků vosy, 

které se usadily na budově. 

 

08.13 – 8, Liberecká    

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 prověřila hlášení o kouři ze křoví. Průzkumem na 

místě nebylo nic nalezeno, jednalo se o planý poplach. 

 

08.17 – 10, K vodě   

 -rybník- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla za pouţití sorpčních hadů a sorbentu 

likvidaci ropné skvrny na rybníce. 

 

08.19 – 19, Jilemnická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla za účasti MP a ZZS násilný vstup do 

bytové jednotky. Předáno MP. 

 

09.38 – 13, Depo Zličín, Na Radosti 2   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS DPP Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 

10.06 – 6, Papírenská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 asistovala u DN nákladního automobilu, který uvízl 

pod viaduktem. Po sklopení hydraulické ruky NA odjel. 

 

10.31 - 13, Depo Zličín, Na Radosti 2   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS DPP Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 

11.16 – 1, Karlova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla za pouţití AZ – 30 odstranění části   

             omítky, která hrozila pádem. 
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12.26 – 11, Malenická   

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla otevření zamčeného osobního automobilu, 

kde se nacházela dvouletá dcera majitelky vozu. Předáno majitelce. 

 

13.17 – 1, Wilsonova   

 - sloup - 

 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 7 byly vyslány, aby zachránily labilní osobu hrozící 

sebevraţdou skokem. Po domluvě s PČR se všechny jednotky vrátily na základny. 

 

13.32 – 8, Štěpničná   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla zasypání uniklých ropných produktů. 

 

13.41 – 8, Sokolovská  

 - koš - 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí dţberové stříkačky doutnání 

odpadu na dně odpadkového koše. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 

pravděpodobností neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

13.50 – 4, Mečislavova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla za pouţití AZ – 30 odstranění rozbitého 

skla z parapetu. 

 

13.55 – 11, Dubnova   

 -zábradlí- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala za pouţití chemie vosí hnízdo v zábradlí. 

 

14.05 – 10, Nučická   

 -keř- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala za pouţití ručního nářadí vosí hnízdo 

v areálu MŠ. 

 

15.08 – 8, Zenklova 45  

 - koš - 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí dţberové stříkačky doutnání 

odpadu na dně odpadkového koše. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 

pravděpodobností neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

15.20 – 1, Náměstí Republiky   

 -obchodní dům- 

 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 2 byly vyslány k případu infekčního materiálu 

nacházejícího se na toaletách ve 3.NP obchodního domu Palladium. Jednalo se o 

prázdné ampule od léčiv. Předáno PČR. 

 

15.49 - 13, Depo Zličín, Na Radosti   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS DPP Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 

16.39 – 8, Nad Okrouhlíkem   

 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k záchraně osob z porouchaného 

výtahu. Osoby byly vyproštěny před příjezdem jednotky. 

 

19.09 – 17, Na Radosti   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS č. 1.06.39. Na místě nebylo nic 

zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

19.30 – 11, Opatovská  

 -koš- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár odpadu 

v odpadkovém koši. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření. Policie se 

nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

19.37 – 1, Štěpánská   

 -restaurace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu uvolnění prstu z baňky louče 

obsluhujícího číšníka. Číšník odvezen na stanici HS 1, kde mu byl prst pomocí 

frézky uvolněn. Předáno ZZS. 

 

23.32 – 5, Nádraţní   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k úniku PHM z osobního automobilu. 

Před dojezdem na místo případu byla jednotka odvolána zpět na základnu. 

 

01.00 – 6, Aviatická   

 -letištní plocha- 

 Jednotka HZS Letiště asanovala sorbentem uniklé PHM na letištní ploše. 

 

01.28 – 11, Arkalycká  

 -koš- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k údajnému poţáru kontejneru. Na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár plastového odpadkového koše. Koš byl 

poţárem zcela zničen. Poţár samouhasl. Příčinou vzniku poţáru mohlo být 

úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 1.000,-Kč 

 

03.21 – 3, Jeseniova.  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár kontejneru. 

Plastový kontejner byl poţárem zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru bylo 

pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze vyloučit nedbalost při kouření. Na místě 

Městská policie. 

 Škoda: 7.000,-Kč 
 


