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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 02. 10. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 01. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 02. 10. 2010 

 
 
07.29 -   11, Brněnská, sjezd směr Spořilov  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. U havarovaného automobilu odpojen AKU. Další opatření provedli 
příslušníci PČR. 

 
07.35 -  14, Sádovská 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k ohlášenému poţáru porostu. Pěším 

průzkumem nalezeno ohniště, ve kterém nezjištěné osoby vypalovaly izolaci kabelů 
za účelem získání sběrového odpadu.  

 
08.14 -  4, Michelská, stanice metra Kačerov   
 -stanice- 
 Jednotka HZS DPP prověřovala signalizaci EPS. Aktivováno čidlo v kabelovém 

kanále. Příčinou aktivace byla nadměrná vlhkost. K poţáru nedošlo. 
 
10.46 -  5, Grafická  
 -opuštěný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřovala zakouření opuštěného objektu. 

Průzkumem zjištěna jedna zakouřená místnost, v níţ nezjištěné osoby rozdělaly 
otevřený oheň za účelem vypalování izolace kabelů. Ohniště bylo jiţ uhašeno, 
osoby, které vypalovaly izolaci, zmizely.   

 
10.57 -  4, Na Hřebenech II.  
 -provozní budova ČT- 
 Jednotka HZS ČT prověřovala signalizaci EPS. Průzkumem zjištěno, ţe čidlo 

v podzemních prostorách garáţí bylo aktivováno kouřem z vyhořelého 
kondenzátoru zářivkového tělesa. Poţár samouhasl, jednotka jiţ nezasahovala. 
Příčinou poţáru beze škody byla technická závada. 

  
11.02 -  9, Ocelářská  
 -opuštěný výr. závod- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila odvoz dvou nalezených tlakových lahví 

svářecí soupravy. 
 
11.02 -  16, Mezichuchelská  
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanic 2,5 a 7 a ZZS se účastnily cvičení se zaměřením na 

zajištění místa hromadné dopravní nehody dvou automobilů a autobusu s větším 
počtem zraněných osob. 

 
11.31 -  7, Komunardů  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k  zpřístupnění bytu uţivatele p. 

Voţenílka. Otevřeny bez poškození dveře bytu. Uvnitř nalezen jmenovaný ex. Další 
opatření provedla ZZS a PČR. 
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11.34 -  7, Janovského  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala vyteklý motorový olej na komunikaci 

v délce 30 m. K úniku oleje do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo 
ohroţeno. Následný úklid komunikace zajistila TSK. 

 
12.57 -  10, Vršovická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Další opatření provedli příslušníci PČR. 
 
13.34 -  9, Pod šancemi  
 -opuštěný areál tiskařských závodů- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1,2,3,5 a 10 byly vyslány k poţáru opuštěné haly o 

půdorysném rozměru 40 x 10 m. V přízemní hale (výška 3,5 m) byl nakupen 
různorodý hořlavý odpad (tiskařské papíry, barvy, textilie apod.). Do ní byl zcela 
volný přístup. V celém opuštěném areálu se pohybovaly osoby bez přístřeší. Hořel 
nakupený odpad a poţár se před dojezdem jednotek rozšířil vertikálním směrem a 
zachvátil vaznicový krov a lepenkovou střešní krytinu. Poţár hašen celkem 4 C 
proudy s vodou z vlastních zdrojů jednotek. Voda byla na místo poţáru 
dopravována kyvadlovou dopravou cisternami. Jeden z hasebních proudů byl veden 
po automobilovém ţebříku na střechu haly. Po lokalizaci poţáru příslušníci jednotek 
rozebrali část konstrukce střechy haly. Poţár se horizontálním směrem na sousední 
haly nerozšířil.  

 
14.07 -  2, Karlovo nám.  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklý motorový olej na komunikaci.  

K úniku oleje do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
14.39 -  1, Wilsonova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklý motorový olej na komunikaci.  

K úniku oleje do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
14.51 -  6, Aviatická  
 -podzemní garáţe letiště- 
 Jednotka HZS Letiště asanovala rozjeţděný vyteklý olej v garáţích „C“. K úniku 

oleje do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
17.05 -  5, Píseckého  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 nalezla v lesoparku uhašené ohniště 1 x 1m, ve 

kterém nezjištěné osoby vypalovaly izolaci kabelů za účelem získání sběrového 
odpadu. Příčinou poţáru beze škody bylo rozdělání otevřeného ohně. 

              
17.10 -  6, Šlikova  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost PČR byla vyslána jednotka HZS Praha k případu otevření dveří bytu č.1. 
 Příslušníci jednotek se do bytu nakonec dostali oknem a dveře otevřeli zevnitř. 

Uvnitř nalezena osoba ex. Na místo povolána ZZS. 
 
18.02 -  4, Pod lysinami 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 asanovala rozlitou motorovou naftu na komunikaci. 

K úniku nafty do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
18.37 - 6, Šlikova  
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 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost Policie ČR násilný vstup do bytu ve 2. NP 

obytného domu.  
 
21.06 - 6, Bělohorská  
 - administrativní objekt 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do kanceláře v 2. NP. Zde byla nalezena osoba EX, případ byl předán 
Policii ČR a ZZS. 

 
21.17 - 11, Roztylská  
 - osobní automobily - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C poţár osobního automobilu BMW. 

Poţár se rozšířil i na vedle stojící vozidlo Citroën Berlingo, RZ, obě vozidla byla 
poţárem zničena.  

 
21.19 - 4, Jiţní spojka   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému výskytu kouře v ulici. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jedná o kouř z komína, jednalo se o planý poplach. 
 
21.46 - 16, Radotínská  
 - ţeleznice - 
 Jednotka HZS Praha ve spolupráci s jednotkou HZS SŢDC pomocí hydraulického 

nářadí vyprostila z kolejiště osobu, kterou porazila vlaková souprava.  
 
22.34 - 16, Vráţská 
 - nádraţí - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár malého mnoţství 

odpadu na okenním parapetu nádraţní budovy. Příčina vzniku poţáru zřejmě 
souvisí s činností zde se zdrţujících bezdomovců, s největší pravděpodobností se 
jednalo o neopatrnost při kouření nebo při pouţívání otevřeného ohně. 

 
23.50 - 8, Třebenická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů v 2.NP. 
Poţár byl likvidován nájemníky vodou z místního zdroje před příjezdem jednotky.  

 
03.46 - 3, Seifertova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozené stoupačky v obytném domě. 
 
05.06 - 3, Seifertova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla na ţádost Policie ČR násilný vstup 

do bytu ve 2. NP obytného domu. Po dohodě s Policií ČR jednotka nezasahovala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


