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

                    od 06.00 hodin dne 10. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 11. 09. 2010 

 
06.35 – 5, Ke Smíchovu  
 - maringotka – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala pomocí tlakové vody poţár dřevěné 

maringotky na stavbě. Plamenným hořením byla poškozena vnitřní stěna a vnitřní 
strana střechy maringotky. Poţárem bylo poškozeno vybavení maringotky. 
Jednotka vynesla z maringotky 2x10kg PB láhev, 1x PB láhev. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost při pouţívání tepelného spotřebiče. 

 Škoda: 1.500,- Kč 
  
08.23 – 15, U Kabelovny  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
08.46 – 10, Dubečská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost PČR otevření bytové jednotky. 

Byt otevřen majitelem bytu a  předán PČR. 
  
10.04 – 7, Dělnická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Na místě ZZS a PČR.  
 
10.43 – 1, Wilsonova  
 - komunikace – 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 likvidovaly pomocí tlakové vody poţár osobního 

automobilu (Škoda 105 S) v motorové části. Poţárem byla motorová část zcela 
zničena. Následkem hoření byla poškozena karoserie zadní části vozidla. Vnitřní 
interiér vozu nebyl poškozen. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 
palivové soustavy vozu.  

 Škoda: 2.000,- Kč 
  
11.40 – 4, Jihlavská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem olejové skvrny 0,3x0,3metry a 

1x4metry po dopravní nehodě. Místo předáno PČR. 
 
12.11 – 10, Svojetická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezen muţ, který byl předán do péče ZZS. 
 
12.23 – 4, Jiţní spojka  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice zasypala sorbentem vyteklé PHM na ploše 3m

2
. 

Jednotka dále pomocí barelu zachytla větší mnoţství unikajícího oleje a PHM 
z proraţené vany a nádrţe.  Bylo vyrozuměno OS KŠ MHMP. 

 
16.51 – 5, V úvalu  
 - FN Motol – 
 Jednotka HZS FN Motol byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o zneuţití poplachového tlačítka v garáţích. 
Jednalo se o planý poplach. 
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17.43 – 21, Českobrodská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka provedla protipoţární opatření, odstranila vozidla z vozovky a 
předala PČR.  

 
18.13 – 15, Chudenická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem vyteklé PHM z osobního 

automobilu Chrysler Neon. Skvrna o velikosti 2x1metr. Ţivotní prostředí ohroţeno 
nebylo. 

 
18.22 – 12, Zárubova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu zápachu v domě. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno, jednotka nezasahovala, jednalo se           
o planý poplach. 

 
18.51 – 15, U kabelovny  
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě nebylo 

nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
19.09 – 1, Nábřeţí Edvarda Beneše   
 -motocykl- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody motocyklu bez 

zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala uniklý motorový olej 
pomocí sorbentu a předala motocykl řidiči. 

 
19.31 – 8, U libeňského zámku  
 -2x plastový kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala poţár odpadu v plastovém kontejneru 

proudem tlakové vody. Poţárem byly zcela zničeny dva kontejnery. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 14.000,- Kč 
  
 
19.35 – 4, Bartoškova   
 -nákladní vlak- 
 Jednotka HZS SŢDC byla vyslána k případu vykolejeného nákladního vlaku. 

Jednotka provedla nakolejení pomocí těţké techniky. 
 
 
20.18 – 1, Pštrossova   
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu úniku plynu v provozním 

objektu firmy Herpet Medica. V objektu se nikdo nenacházel. Jednotka nic 
nenaměřila. Zřejmě se jednalo o závadu na hl. uzávěru plynu, který byl ručně 
odstaven. Předáno Pohotovosti Praţské plynárenské. 

 
22.34 – 6, Flemingovo náměstí  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření kanceláře. Po 

příjezdu na místo dle sdělení Policie ČR jednotka nebyla potřeba, kancelář jiţ 
otevřena. 
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00.02 – 7, Ortenovo náměstí  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela násilným vstupem přes dveře bez 

poškození bytovou jednotku. Nalezená nemohoucí osoba předána do péče ZZS. 
 
00.55 – 17, Na Radosti   
 -EPS- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě nebylo nic 

zjištěno. Jednalo se o planý poplach, jednotka nezasahovala. 
 
01.13 – 11, Modletická   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela násilným vstupem přes dveře bez 

poškození bytovou jednotku. Nalezená osoba v pořádku bez nutnosti předání ZZS. 
 
04.02 – 6, Nad lesíkem   
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 pomocí nastavovacího ţebříku sundala na ţádost 

Policie ČR fotoaparát uvízlý na stromě. 
 
04.11 – 12, Machuldova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl poţárem zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru 
bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
  
04.34 – 12, Pavlíkova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení.  
 Škoda: 0,- Kč 
   
 


