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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 01. 10. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 30. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 01. 10. 2010 

 
09.18 – 12, Ke Kašně 
 - volné prostranství – 
 Jednotka SDH Písnice odčerpala pomocí 2 kalových a 1 plovoucího čerpadla vodní 

lagunu cca 20 x 30 m vytvořenou v průběhu vytrvalých dešťů. 
 
10.21 – 17, Na Radosti   
 - depo DPP – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS v kanále „L“. Průzkumem nebyla příčina 

aktivace zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
10.42 – 3, Biskupcova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou v DT požár vrstvy odložených 

oděvů na akumulačních kamnech pod oknem skladu Komunitního centra Armády 
spásy v 1. PP činžovního domu. Plamenným hořením byly odložené oděvy zničeny. 
Sálavým teplem byla zničena keramická akumulační kamna nezjištěného typu a 
poškozena elektroinstalace a osvětlení ve skladu. Zplodinami hoření byla 
poškozena malba ve skladu a na domovní komunikaci do výše 1. NP. Příčinou 
vzniku požáru byla neopatrnost blíže nezjištěného pracovníka KC – ponechání 
hořlavých látek (oděvů) na zapnutém elektrickém tepelném zařízení (akumulačních 
kamnech). Na místě Policie ČR – MO Jarov.  

 Škoda: 20.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  - šetří Policie ČR – 
 
11.57 – 14, Vybíralova  
 - mateřská škola – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala chemicky z nastavovacího žebříku roj sršňů 

ve větracím otvoru ve stěně objektu školy. 
 
13.39 – 11, Nad Statkem  
 - retenční nádrž – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, vyprostila oběšeného muže z konstrukce retenční 

nádrže. Případ byl předán Policii ČR – SKPV a přítomné ZZS. 
 
15.06 – 16, K Radotínu   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, odstranila následky DN dvou OA se zraněním jedné 

osoby. Osoba byla předána do péče přítomné ZZS. Vozidla byla odpojením AKU 
zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. 
Případ byl předán Policii ČR. 

 
15.15 – 7, Tusarova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, provedla za asistence Policie ČR násilný vstup 

vchodovými dveřmi do bytové jednotky v činžovním domě. Při násilném vstupu byl 
poškozen zámek dveří. V bytě se nacházela agresivní osoba. Po otevření dveří byl 
případ předán k dalšímu opatření Policii ČR. 
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16.37 – 18, Beranových  
 - dopravní prostředky - 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. 

 
16.50 – 20, Novopacká   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, odstranila následky DN kamiónu a dvou OA. Vozidla 

byla odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
17.31 – 1, V Jirchářích  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve sklepě 

obytného domu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, škoda požárem nevznikla. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
17.56 – 8, U Sluncové, bez č.    
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru kontejneru. Na místě 

bylo zjištěno, že se jedná o kontrolovaný oheň v ohništi na soukromém pozemku, 
nebezpečí nehrozilo. 

 
18.11 – 8, Křižíkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře na chodbě v 7.NP 

obytného domu. Jednalo se o spálené potraviny, požár byl likvidován před 
příjezdem jednotky. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin, 
škoda požárem nevznikla. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
18.48 – 4, Pujmanové  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou ze džberové stříkačky požár odpadu            

v plastovém odpadkovém koši umístěného v parku. Požárem byl poškozen koš, 
příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření. 

 Škoda: 1.000 Kč 
 
19.13 – 13, Podpěrova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, požárem byl poškozen kontejner. 

 Škoda: 7.000 Kč 
 
20.51 – 8, Pohnertova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ZZS vstupní dveře do bytu ve 3.NP 

obytného domu. V bytě byl nalezen muž při vědomí, případ byl předán ZZS. 
 
23.14 – 4, Jižní spojka   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného výskytu kouře na komunikaci. 

Jednalo se o kouř z komína blízkého domu, nebezpečí nehrozilo. 
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00.04 – 8, Cínovecká   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila na žádost Policie ČR zvířecí krev z komunikace 

tlakovou vodou. 
 
00.25 – 1, Pštrossova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře vycházejícího z bytu ve 

2.NP obytného domu. Bylo zjištěno, že se jedná o spálení potravin na sporáku, 
jednotka otevřela vstupní dveře po vstupu přes okno pomocí nastavovacího žebříku 
a byt i dům odvětrala. V bytě se nacházela uživatelka, která byla posádkou ZZS 
převezena k lékařskému vyšetření. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost uživatelky 
při přípravě potravin, škoda požárem nevznikla. 

 
00.27 – 8, Nad košinkou  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení, škoda požárem nevznikla. 

 
01.54 – 1, nám. Jana Palacha   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Zraněná 
osoba byla v péči ZZS před příjezdem jednotky, případ byl předán Policii ČR.  

 


