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

                    od 06.00 hodin dne 18. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 19. 09. 2010 

 
07.16 – 8, Kobyliské náměstí    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej na vozovce v délce 20m. Případ byl 

předán PČR.  
 
07.51 – 6, Charlese de Gaulla   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru v objektu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
08.43 – 8, Rochlická    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Případ byl předán PČR.  
 
10.54 – 8, Tanvaldská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k otevření bytové jednotky v obytném domě. 

Během zásahu bylo zjištěno, že byt není potřeba otevírat.  
 
11.25 – 17, Na Radosti    
 -depo- 
 Jednotka HZSP DPP prověřila spuštění čidla EPS v prostoru depa. Průzkumem 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
12.11 – 12, Hrazanská    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu a 

chodce. Jednotka zajistila místo proti vzniku požáru a poskytla první pomoc sražené 
osobě. Případ předán PČR a ZZS.   

 
13.31 – 10, U vršovického nádraží  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky požáru potravin na plynovém sporáku 

v bytě obytného domu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin.  
 Škoda: 0 Kč 
  
12.45 – 7, Přístavní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha provedla měření CO v bytě obytného činžovního domu a 

předala lehce nadýchanou osobu do péče ZZS.  
 
14.07 – 12, Libušská    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Jednotka vyprostila ženu ze zadní části automobilu a zajistila místo nehody proti 
vzniku požáru. Případ předán PČR a ZZS.  

 
15.31 – 1, Pražský hrad – II. nádvoří   
 -historická budova- 
 Jednotka HZS Praha prověřila spuštění čidla EPS v prostoru II. nádvoří. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 



 

2 

17.09 – 12, Olbramovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila dvě osoby uvízlé v kabině výtahu v obytném 

panelovém domě.  
 
17.11 – 6, K letišti  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní tekutiny a provedla na 
místě protipožární opatření. Případ byl předán PČR.  

 
17.23 – 8, Molákova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku na žádost PČR a za její asistence. 

K násilnému vstupu oknem použila nastavovací žebřík. Byt předán jeho majiteli. 
 
17.38 – 4, Na Klikovce  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla 

násilný vstup oknem. V bytě nalezená osoba předána do péče ZZS. 
 
17.40 – 8, Sokolovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru koberce. Požár byl uhašen před 

příjezdem jednotky pomocí PHP. Jednotka provedla na místě přetlakovou ventilaci 
objektu. Příčinou vzniku požáru byla nepozornost při lepení koberců, kdy se od 
motoru lednice vznítily výpary lepidla.  

 Škoda: 3 000,- Kč 
  
19.31 – 14, Za černým lesem  
 -zahradní kolonie- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu kouře vycházejícího 

z lesíka. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o nedovolené pálení 
dvou chatařů. Chataři byli poučeni a jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku požáru 
bylo nenahlášené pálení dřevního odpadu. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
19.52 – 7, Ovenecká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 uzavřela vodu tekoucí neobydleným objektem do 

elektrorozvodů. Jednotka odvětrala objekt od zápachu plynu a předala případ 
Městské policii, která vyčkala na Pohotovost PRE. 

 
 
20.18 – 17, Na Radosti   
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach. Jednotka nezasahovala. 
 
21.28 – 1, Václavské náměstí  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu požáru odpadu v plechovém 

koši. Požár byl uhašen před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. Příčinou vzniku 
požáru byla nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
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23.19 – 5, Brichtova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 otevřela za pomoci automobilového žebříku 

násilným vstupem přes balkonové dveře bytovou jednotku. Dvě nalezené děti 
v pořádku. Předáno majitelce bytu. 

 
23.56 – 10, Křenická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela bytovou jednotku za pomoci 

automobilového žebříku násilným vstupem přes okno. Nalezený nemohoucí muž 
předán do péče ZZS. Předáno Policii ČR. 

 
01.16 – 8, Libeňský ostrov   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila pomocí lezecké techniky osobu spadlou 

ze stráně. Silně podnapilá a agresivní osoba předána Policii ČR. 
 
04.14 – 12, Novodvorská   
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení nebo 
nedbalost při kouření. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
05.05 – 4, Údolní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 vyprostila osobu uvízlou v kabině výtahu. Jednotka 

výtah zajistila proti opětovnému spuštění. 
 
05.16 – 1, Vodičkova  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu 

v plechovém koši. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost při 
kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
   
 


