Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 10. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 11. 10. 2010
06.06 - 1, Na bojišti
- provozní objekt Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána ke zjištění původu kouře v objektu.
Průzkumem bylo zjištěno, ţe se pravděpodobně jednalo o poţár odpadu v instalační
šachtě mezi stěnami objektu. Poţárem bylo poškozeno vodovodní plastové potrubí.
Vzhledem k nepřístupnosti prostoru se nepodařilo zjistit přesné místo poţáru ani
rozsah poškození a nebyla tedy prozatím stanovena škoda. Příčinou vzniku poţáru
byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku cigarety do
prostoru instalační šachty.
Škoda: 0,-Kč
06.35 - 1, Václavské nám.
- obytný objekt Jednotky HZS Praha st.1, 3 a 6 byly vyslány k likvidaci údajného poţáru ve 2.NP
hotelu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo spuštění systému EPS vlivem úniku
hasicího prášku z PHP. K úniku prášku došlo při neodborné manipulaci jednoho
z hostů hotelu s PHP. Jednotky nezasahovaly.
07.32 – 3, Habrová
-volné prostranstvíJednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu kouře v dáli. Průzkumem na
místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o pálení odpadu osobami bez trvalého přístřeší.
Jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů v souvislosti
s výskytem osob bez přístřeší.
Škoda: 0,- Kč
09.49 – 8, Dolákova
-komunikaceJednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí sorbentu vyteklé PHM na ploše
5 m2. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. Předáno Městské policii.
09.55 – 11, Chemická
-ubytovnaJednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu otevření bytu pro ZZS. Byt
otevřen bez pouţití násilí a nikdo nebyl nalezen.
10.01 – 6, Nikoly Tesly
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 2 otevřela bytovou jednotku bez poškození pro ZZS.
Uvnitř nalezená osoba při vědomí předána do péče ZZS. Na místě Policie ČR.
11.06 – 5, U kříţe
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu kouře v domě. Průzkumem
na místě nebylo nic zjištěno. Objekt byl zkontrolován a volající poučen.
14.57 – 11, Brněnská
-generátorJednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu poţáru generátoru.
Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zahoření uniklého paliva po
doteku s rozţhaveným výfukem agregátu. Jednotka zasypala uniklé PHM
sorbentem a předala případ Policii ČR. Příčinou vzniku poţáru byla porucha na
palivovém systému agregátu.
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17.11 – 6, Ţukovského
-školaJednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala jedním proudem tlakové vody v dýchací
technice poţár kuchyňské linky v bytové jednotce v areálu budovy školy. Poţárem
byl poškozen el. sporák, kuchyňská linka, vybavení kuchyně a výmalby bytu.
Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání el. sporáku.
Škoda: 150.000,-Kč
Uchráněno: 500.000,-Kč
17.42 – 1, Kaprova
-komunikaceJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí sorbentu motorový olej uniklý na
vozovku z OA. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo.
18.02 – 7, Ortenovo náměstí
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu úniku plynu v bytě. Jednotkou
ani Praţskou plynárenskou na místě nic nenaměřeno. Předáno uţivatelce.
19.10 – 6, Vítězné náměstí
-metroJednotka HZS Metro vyprostila osobu uvízlou v kabině výtahu ve stanici metra
Dejvická.
20.18 – 17, Ringhofferova
-provozní budovaJednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS ve stanici metra Zličín. Na místě byla
zjištěna porucha čidla, nejednalo se o poţár.
23.31 – 12, Ve Lhotce
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 6 vyprostila osobu uvízlou v kabině výtahu. Výtah byl
zajištěn proti pouţití.
03.24 – 3, Náměstí Jiřího z Lobkovic
-kontejnerJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu
v plechovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna, mohlo se jednat o
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. Na místě Městská policie.
Škoda: 0,-Kč
03.36 – 3, Kouřimská
-kontejnerJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu
v plastovém kontejneru, který byl poţárem zničen. Při zpáteční cestě dále jednotka
likvidovala poţár plastového odpadkového koše, který byl poţárem rovněţ zničen.
Příčinou vzniku poţárů bylo úmyslné zapálení.
Škoda: 8.000,-Kč
04.10 – 10, Na hroudě
-kontejnerJednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu
v plastovém kontejneru.
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04.29 – 10, Kubánské náměstí
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár papírového
odpadu v zádveří vstupu do obytného objektu.
05.00 – 22, Na rybníčku
-kontejnerJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu
v plastovém kontejneru. Kontejner byl poţárem zničen. Dále došlo k poškození
pravé zadní části osobního automobilu Škoda Fábia.
Škoda: 50.000,-Kč
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