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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 17. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 16. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 17. 09. 2010 

 
07.23 – 10, U hráze 125/27  43 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala uniklý hydraulický olej (cca 30 litrů) 

z nákladního automobilu pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
08.02 – 3, Koněvova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu kouře z plynového 

spotřebiče. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zahoření plynového 
topení, které bylo uhašeno před příjezdem jednotky uţivatelkou bytu vodou 
z místního zdroje. Jednotka uzavřela přívod plynu do topidla. Poţárem bylo topení 
zničeno a dále došlo k poškození dřevěného parapetu a okna. Příčinou vzniku 
poţáru byla s největší pravděpodobností technická závada plynového spotřebiče. 
Spotřebič bude odebrán k expertíze v TÚPO Praha. 

 
08.11 – 22, Květnového povstání 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 odstranila za pomoci automobilového ţebříku a 

motorové pily větve stromu hrozící pádem na hřiště a komunikaci. 
 
08.35 – 6, Bechyňova 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky DN motocyklu s OA. Řidič 

motocyklu v péči ZZS. Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala uniklé 
provozní kapaliny sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
08.52 – 1, Hrad II. Nádvoří 
 -admin.objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci čidla EPS. Na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o nenahlášené stavební práce, které zapříčinily spuštění 
čidla. Planý poplach. 

 
09.51 – 5, Radlická 
 -kabelové vedení- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu kouře z elektroinstalace 

rozvodné skříně. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zkrat a 
zahoření kabelu NN v zemi pod chodníkem. Jednotka nezasahovala. Předáno 
pohotovosti PRE. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace 
kabelu NN. 

 
11.36 – 3, Boleslavská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí sorbentu 50 litrů fritovacího oleje 

uniklého na komunikaci. Předáno Policii ČR.  
 
12.04 – 8, Střelničná 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí sorbentu olejovou skvrnu o 

rozměrech 20 m2. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
12.41 – 6, Šantrochova 
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 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 

jednotku. Předáno majitelce bytu. 
 
12.44 – 8, Kobyliské náměstí 
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala poţár plastového koše pomocí proudu 

tlakové vody. Koš byl poţárem zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 
při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 
12.56 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Příčina spuštění čidla nebyla 

zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
13.23 – 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala únik hydraulického oleje na letové dráze 

pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
13.26 – 6, K letišti  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala za pomoci proudu tlakové vody v dýchací 

technice poţár osobního automobilu. Ke zranění nedošlo. Poţár vznikl v levých 
předních dveřích vozidla odstaveného po 10 minutové jízdě a poničil dveře, 
přístrojovou desku, sedadlo řidiče a elektroinstalaci vozu. Příčinou vzniku poţáru 
byla technická závada elektroinstalace v levých předních dveřích. 

 
14.06 – 1, Mariánské hradby  
 -admin.objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci čidla EPS. Na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o nenahlášené stavební práce, které zapříčinily spuštění 
čidla. Planý poplach. 

 
14.25 – 6, Oddělená  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí sorbentu skvrnu oleje uniklého 

z OA na ploše        4 x 0,5 metru. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
14.35 – 14, Průmyslová 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky DN autobusu a NA. Řidič 

nákladního vozu byl vyproštěn pomocí hydraulického nářadí a předán do péče ZZS. 
Jednotka provedla protipoţární opatření a za pomoci navijáku oddělila vozidla od 
sebe a odstranila je mimo vozovku. Předáno Policii ČR. 

 
 
15.13 – 9, Českomoravská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody tramvaje s OA. 

Řidič osobního vozu byl za pomoci ZZS jednotkou vyproštěn a předán k ošetření a 
transportu do nemocnice. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala uniklé 
provozní kapaliny sorbentem a předala dispečerům DP a Policii ČR. 

 
15.25 – 4, Hlavní  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala pomocí sorbentu únik oleje z neznámého 

automobilu na vozovku. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
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16.41 – 10, Košická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí sorbentu olejovou skvrnu 

v celkové délce 500 metrů pokračující do ulic Sámova, Vršovická a U vršovického 
nádraţí. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 
17.59 – 7, Veletrţní  
 -okrasný strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí proudu tlakové vody poţár 

okrasného stromu v blízkosti Park hotelu. Poţárem byla poničena koruna stromu na 
ploše 3 m 2. Příčinou vzniku poţáru byla hra dětí. 

 
18.33 – 20, Dobrošovská 
 -vodní tok- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 2 vyprostily pomocí AD havarovaný osobní 

automobil, který sjel do rybníka. Předáno Policii ČR. 
 
18.36 – 4, K Verneráku  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila rozlitou rtuť v bytě. Zajištěno cca 70 g. Látka 

převezena na stanici HS 2. Předáno policii. 
 
21.29 – 5, K Barrandovu  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k případu kouře pod mostem. Na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o táborák osob bez přístřeší. Uhašeno vodou 
z místního zdroje. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. Policie se 
nedostavila. 

 
23.19 – 4, Jiţní spojka  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k údajnému kouři z billboardu. Na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o kouř z komína. Jednalo se o planý poplach. 
 
01.08 – 11, Opatovská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP likvidovala vodou z místního zdroje poţár malého mnoţství 

různorodého odpadu, který se nacházel v prostoru obloţení stěny. Příčinou vzniku 
poţáru byla neopatrnost při sváření, zapadnutí okuje do odpadu. Policie se 
nedostavila. 

 
04.02 – 1, 28.října  
 -zahrádka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k poţáru prodejního stánku. Na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár igelitové plachty, kterou byla zakryta stálá 
zahrádka přilehlé restaurac. Poţárem byla poškozena pouze plachta. Příčinou 
vzniku poţáru mohla být nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. Na místě 
Policie ČR. 

 
05.01 – 1, Václavské náměstí  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné 
zapálení. Na místě Policie ČR. 

 
 
 


