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

                    od 06.00 hodin dne 17. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 18. 09. 2010 

 
06.12 – 7, Janovského  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru, kterým byl kontejner zničen, byla 
s největší pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani 
úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7 000,- Kč 
  
07.10 - 6, Aviatická   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
07.39 – 7, Bubenská  
 -demolice- 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 a HZS SŢDC likvidovaly 1C proudem poţár dráţního 

domku v demolici. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání otevřeného 
ohně nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
07.41 - 17, 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. 
 
09.12 – 5, Plzeňská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla zasypání skvrny oleje o rozměru 3,5 x 0,5 

metru. 
 
09.26 - 6, Aviatická   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
09.30 – 18, Tupolova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla zasypání skvrny oleje o rozměru 60 x 3 

metru. 
 
09.33 – 5, Pivovarská   
 -kolejiště- 
 Jednotka HZS DPP provedla odstranění hlíny a kamení po prasklé vodě v kolejišti. 
 
10.33 – 12, Levského   
 -kolejiště- 
 Jednotky HZS DP Kačerov a Hostivař provedly nakolejení soupravy tramvaje. 
 
11.54 – 9, Jandova   
 -volné prostranství-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla zasypání hydraulického oleje, který unikl 

z bagru JCB. 
 



 

2 

12.21 – 4, Bělčická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla otevření zabouchnutých dveří bytové 

jednotky. Předáno uţivateli. 
 
12.42 – 4, Dolní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. 

Proveden násilný vstup za pouţití AZ-30 přes okno. Jednalo se o spálené potraviny. 
Nalezena uţivatelka bytu ex. Dle sdělení lékaře úmrtí nebylo způsobeno zplodinami 
hoření. Příčinou vzniku poţáru byl exitus. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
12.48 – 10, V korytech  
 -odpad- 
 Jednotky HZS Praha stanice 10 a HZS SŢDC likvidovaly tlakovou vodou poţár 

odpadu na ploše 12x8 metrů. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
13.06 – 19, Rosická  
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu na ploše 

1x1 metr. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost při 
kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
13.27 – 19, Na bahnech  
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Letňany likvidovala za pouţití chemie vosí hnízdo. 
 
14.46 – 6, Evropská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému pouţití. 
 
15.19 – 6, Kafkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 provedla za pouţití přímočaré pily odstranění 

utrţeného plechu nad okapem, který hrozil pádem. 
 
16.18 – 6, Evropská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla vstup do bytu bez poškození. Osoba 

v pořádku. 
 
18.08 – 12, Vídeňská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu poţáru odpadu. Dle 

telefonického sdělení PČR se jednalo o pálení na zahradě domu. Majitel poučen. 
HZS nebyla na místě potřeba. 
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18.41 – 4, Jiţní spojka   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, odstranila následky DN dvou OA bez zranění. Vozidla 

byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR – DI Kongresová. 

 
19.17 – 1, Břehová  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, vyprostila ve spolupráci se ZZS prst ruky dítěte (věk cca 

5 let) zaklíněný ve šlapce pedálu dětského kola. Případ byl předán ZZS. 
 
20.52 – 22, K Říčanům  
 - stohy – 
 Jednotky HZS Praha, st. 4, SDH Kolovraty a SDH Dolní Měcholupy likvidovaly na 

strništi posečeného obilného pole rozebráním a kontrolovaným odhořením poţár tří 
stohů rolovaných balíků slámy po 18 aţ 20 rolích. Poţár třetího stohu byl iniciován 
v době probíhajícího zásahu cca 100 nebo 200 m od předchozích dvou ohnisek. 
Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení neznámým pachatelem. Na místě 
Policie ČR. Jednotky SDH vykonávaly na poţářišti dozor aţ do úplného odhoření 
zasaţených stohů a jednotlivá ohniska byla likvidována 3C proudy vodou od 
cisteren. 

 Škoda: 30.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
20.52 – 6, Národní obrany  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN motocyklu a OA. Řidič 

motocyklu byl se zraněním převezen ZZS do ÚVN. Únik PHM a provozních kapalin 
z motocyklu byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
22.00 – 6, Nad Alejí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, otevřela zabouchnuté dveře do bytové jednotky ve 3. 

NP panelového domu. Případ byl předán přítomné Policii ČR. 
 
22.25 – 8, Toruňská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala krátkým B proudem vodou na volný výtok poţár 

komunálního odpadu v plechovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna 
(úmyslné zapálení neznámým pachatelem, nedbalost při kouření). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
22.45 – 4, Michelská   
 - depo DPP Metro – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS. Příčina aktivace čidla nebyla zjištěna. 

Jednalo se o planý poplach. 
 
 
22.53 – 11, Boháčova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře z bytové jednotky v 7. NP 

panelového domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. 
Likvidováno uţivatelem bytu před dojezdem jednotky. Jednotka provedla kontrolu a 
dále nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
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23.37 – 12, Do Koutů  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem PHM vyteklé z nádrţe OA. 
 
00.34 – 4, Na Pankráci  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala C proudem vodou od cisterny poţár různého 

odhozeného odpadu na betonové podestě na dně světlíkové šachty činţovního 
domu. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností nedbalost při 
kouření – odhození nedopalku do světlíku. Na místě Policie ČR – MO Pankrác. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
 
02.14 – 8, Sokolovská  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou poţár oděvů v zavazadlovém 

prostoru OA Opel Zafira, zaparkovanému na odstavné ploše mimo vozovku. 
Plamenným hořením byly zničeny uloţené oděvy, čalounění a plastové díly 
v zavazadlovém prostoru, elektroinstalace a osvětlení zavazadlového prostoru a 
čalounění zadních sedadel. Zplodinami hoření byl silně poškozen celý interiér 
vozidla. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: cca 50.000 Kč  
 
02.37 – 14, Kukelská x Ţárská  
 - kontejnery – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

ve 4 plastových kontejnerech v otevřeném přístřešku. Plamenným hořením byly 
zničeny všechny kontejnery a laminátová střecha přístřešku. Příčinou vzniku poţáru 
bylo úmyslné zapálení.  

 Škoda: kontejnery – 28.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
            přístřešek – 7.000 Kč 
  
02.46 – 8, Na Ţertvách  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala krátkým B proudem vodou na volný výtok 

poţár komunálního odpadu v plechovém kontejneru u vchodu do stanice metra 
„Palmovka“. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmyslné zapálení neznámým 
pachatelem, nedbalost při kouření). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
03.06 – 10, V Zátočce  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, otevřela na ţádost Policie ČR a za její asistence 

vchodové dveře bytové jednotky v činţovním domě. Případ byl předán Policii ČR. 
 
03.41 – 1, Rytířská  
 - kontejnery – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala krátkým B proudem vodou na volný výtok 

poţár komunálního odpadu ve 3 plechových kontejnerech. Příčina vzniku poţáru 
nebyla zjištěna (úmyslné zapálení neznámým pachatelem, nedbalost při kouření). 
Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

   


