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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 23. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 22. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 23. 09. 2010 

 
07.33 -  11, Brněnská bez č.         –cvičení ZONA 2010-   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 se účastnila odřadu v rámci cvičení v Temelíně. 

V 11.30 hodin dorazila na letiště v Bechyni. 
 
07.38 -  13, Novořeporyjská   
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanice 7 a 8 byly vyslány k zajištění dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Jednotky nakonec odvolány PČR z trasy vzhledem k tomu, ţe 
ţádné další nebezpečí vzniku poţáru nehrozilo. 

 
09.41 -  9, Poděbradská  
 -osobní automobil- 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 a 10 byly vyslány k poţáru motorového prostoru 

osobního automobilu značky ŠKODA FAVORIT 136 LS. K poţáru došlo během 
jízdy a řidič jej po zpozorování poţáru odstavil u krajnice. Poţár uhašen tlakovou 
vodou. Poţárem byl motorový prostor zcela zničen. K rozšíření poţáru do interiéru 
nedošlo. Příčinou vzniku byla technická závada palivového systému. Na místě PČR 
l. 158. 

 Škoda: 5.000,- Kč Uchráneno: 5.000,- Kč 
 
09.56 -  17, Řevnická, stanice metra Zličín   
 -stanice- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS v kabelovém prostoru. Průzkumem 

ţádné příznaky poţáru nezjištěny, jednalo se o planý poplach. 
 
10.15 -  2, Belgická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu zpřístupnění bytu psychicky 

narušené uţivatelky. Vstupní dveře otevřeny bez poškození, ţena předána ZZS. 
 
10.47 -  10, Plaňanská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k pomoci dítěti (4 roky), jemuţ se 

zaklínila noha mezi šlapku a rám kola. Pomocí hydraulického nářadí noha uvolněna 
a dítěti předán od hasičů malý dáreček za statečnost. 

 
11.38 -  8, Střelničná, stanice metra Ládví   
 -stanice metra- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osobu z provozního výtahu, který se následkem 

poruchy zastavil mimo určenou polohu. 
 
11.55 -  4, Jílovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 asanovala vyteklé PHM po jejich odcizení 

z osobního automobilu. K úniku PHM do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí 
nebylo ohroţeno. 

 
12.18 -  13, Zvoncovitá  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala vyteklý motorový olej na ploše 1 x 1m. 

Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
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12.57 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřovala signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo 

aktivováno únikem páry. 
 
13.05 -  10, Rostovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k zpřístupnění bytu. Uvnitř se měl 

nalézat uţivatel, který jiţ delší dobu nevycházel. Dveře byly zajištěny 
bezpečnostními zámky. Příslušníci jednotky proto do bytu vstoupili oknem po 
výstupu z automobilového ţebříku. Uvnitř nalezen uţivatel, který nejevil známky 
ţivota. Na místo přivolána ZZS. Další opatření provedli příslušníci PČR. 

 
13.24 -  12, Růţenínská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou hořící směsný odpad 

v plechovém kontejneru. Příčinou poţáru beze škody byla zřejmě nedbalost při 
kouření, popř. úmyslné zapálení. 

 
14.32 -  6, Tobrucká  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost PČR otevřeli příslušníci jednotky HZS Praha stanice 2 násilně dveře 

bytu. Uvnitř nalezena osoba ex. Další opatření provedli příslušníci PČR a ZZS.  
 
14.34 -  4, Točitá  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k poţáru zaparkovaného osobního 

automobilu značky RENAULT 19. V době dojezdu poţár zachvátil motorový prostor 
a částečně interiér. Na hašení nasazena tlaková voda z vlastního zdroje jednotky. 
Příčinou vzniku poţáru byla technická závada autoelektriky – el.zkrat vodiče AKU 
v místech jeho průchodu karosérií ke spínací skříňce. Na místě PČR MO Podolí. 

 Škoda: 30.000,- Kč Uchráněno: 30.000,-Kč  
   
15.28 -  17, Řevnická, stanice metra Zličín   
 -stanice- 
 Jednotka HZS DPP opět prověřila signalizaci EPS v kabelovém prostoru. 

Průzkumem ţádné příznaky poţáru nezjištěny, jednalo se o planý poplach. 
 
16.13 -  10, Moskevská   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 násilně otevřela dveře bytu. Uvnitř nalezen mrtvý 

muţ. Další opatření provedli příslušníci PČR a ZZS.  
 
17.46 -  2, Rašínovo nábřeţí  
 -řeka- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 byly přivolány k vytaţení osoby z Vltavy. Mrtvá 

osoba vytaţena pomocí specielní techniky. Další opatření provedla PČR a ZZS. 
 
18.04 -  15, Laudova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k otevření dveří bytu. Uvnitř zůstaly 

dvě děti. Byt byl otevřen jeho uţivatelem před příjezdem jednotky na místo, 
jednotka nezasahovala. 

 
 
18.10 -  9, Českomoravská  
 -prostranství ČD- 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala vodou dodávanou 1C proudem poţár vyřazených 

praţců. Příčinou vzniku byla zřejmě nedbalost při rozdělání otevřeného ohně 
nezjištěnými osobami. Škoda nevznikla. 
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18.43 - 1, Hrad III. nádvoří  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o poruchu systému. 
 
19.19 - 4, Brabcova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě OA a motocyklu. 

Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM 
zasypali sorbentem. 

 
19.37 - 4, Branická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k asistenci PČR při záchraně osoby hrozící 

skokem ze střechy. Muţ byl zajištěn příslušníky PČR, jednotka nezasahovala. 
  
20.00 - 4, Pujmanové  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

pod čistící mříţí u vchodu do domu. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku cigarety. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
21.12 - 16, Elišky Přemyslovny  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.8 za asistence pracovníků firmy Eltodo odstranili 

sloup VO poškozený při dopravní nehodě.   
 
21.39 - 5, Radlická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci po DN. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu na ploše cca 1 x 2 m sorbentem. 
 
00.28 - 5, Nádraţní  
 - plechový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,-Kč 
   
01.08 - 10, Hradešínská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
02.22 - 1, Malostranské nám.  
 - agitační poutač - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody poţár 

agitačního poutače na ploše cca 2 x 4,5 m. Poţárem byla ¼ poutače zničena. 
Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 30 000,-Kč 
 
02.40 - 11, Hráského  
 - patrová hromadná garáţ - 
 Jednotka HZS byla vyslána k likvidaci poţáru zářivkového svítidla ve 4.NP patrové 

hromadné garáţe. Poţár byl před příjezdem jednotky uhašen příslušníky PČR 1ks 
PHP P6 v majetku majitele objektu. Poţárem bylo svítidlo zcela zničeno. Příčinou 
vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace svítidla. 

 Škoda: 1 000,-Kč  
 


