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

                    od 06.00 hodin dne 12. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 13. 10. 2010 

 
06.35 – 8, Černého  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM vyteklé na komunikaci. Případ byl 

předán PČR.  
 
06.35 – 5, Dreyerova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou poţár dvou plastových kontejnerů před 

domem. Sálavé teplo poškodilo levý bok osobního automobilu ALFA Romeo 156, 
který byl zaparkován v blízkosti kontejnerů. Příčinou vzniku poţáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření.  

 Škoda: 30.000 Kč 
  
07.39 – 9, Poděbradská  
 -volné prostranství- 

 Jednotky HZS Praha a HZS SŢDC likvidovaly 1C proudem poţár odpadu a staré     
izolace el. kabelů na volném prostranství. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 
zakládání ohně v přírodě.  
Škoda: 0 Kč 

 
08.24 – 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala hydraulický olej na letištní ploše v délce 

asi 8x8 metrů. 
 
08.39 – 15, U kabelovny  
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS ve výrobním objektu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
08.43 – 11, Brodského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu, která uvízla ve výtahové kabině obytného 

panelového domu.  
 
09.05 – 4, Hvězdova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost PČR a za její asistence bytovou jednotku 

v obytném domě.  
 
 
10.43 – 6, Drnovská  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár plováku v části nádrţe pod zadním sedadlem 

osobního automobilu PEUGEOT 1.6, který byl zaparkován před obchodním domem 
OBI. Přítel uţivatelky automobilu při pokusu opravit elektroinstalaci plováku způsobil 
menší poţár, který poškodil zadní část sedačky. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při manipulaci s hořlavou kapalinou.  

 Škoda: 10.000 Kč 
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10.48 - 15, U kabelovny  
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva odčerpala neţádoucí vodu ze zatopeného prostoru 

kabelového kanálu výrobního objektu.  
 
11.16 – 10, Na Slatince  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v administrativním objektu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
11.18 – 10, Vršovická   
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár v motorové části osobního 

automobilu PONTIAC, r.v.:1971. Poţár zničil motorovou část a poškodil lak 
karosérie na přední části automobilu. Sálavé teplo poškodilo čelní sklo. Příčinou 
vzniku poţáru byla technická závada v motorové části. 

 Škoda: 100.000 Kč 
   
11.27 – 10, Starostrašnická    
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osobu, která uvízla ve výtahové kabině vestibulu 

metra Hostivař.  
 
11.45 – 4, Hoffmannova x Na Zlatnici   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej vyteklý na komunikaci. Případ byl 

předán PČR.  
 
12.22 – 17, Na Radosti    
  -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v technickém prostoru. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
13.37 – 15, Černokostelecká – točna tramvají   
 -tramvaj- 
 Jednotka HZS DPP likvidovala poţár zadního sedadla druhého vozu tramvajové 

soupravy. Tramvaj byla v době poţáru odstavena na obratišti, poţár následně 
lokalizovala řidička PHP s náplní 6kg prášku. Poţár poškodil plastové sedadlo 
včetně polstrování a boční stěnu vedle tramvaje, částečně došlo k poškození 
sekundárního ovládání dveří (ovladač dveří pro invalidy). Příčinou vzniku poţáru 
bylo úmyslné zapálení.  

 Škoda: 30.000 Kč 
  
13.57 – 8, Thámova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odčerpala neţádoucí vodu ze zatopeného prostoru sklepa 

obytného objektu.  
 
15.18 – 4, Pujmanové    
 Jednotka HZS Praha asistovala vodárenské společnosti při odstraňování havárie 

vody na komunikaci.  
 
16.51 – 13, Praţský okruh    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána ke kouři z osobního automobilu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o závadu na výfukovém potrubí. Jednotka 
sorbentem zasypala vyteklé malé mnoţství provozní kapaliny.  
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17.20 – 2, Chodská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej vyteklý na komunikaci. Případ byl 

předán PČR.  
 
17.30 – 1, Bolzanova  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v keramickém koši 

na pěší komunikaci. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření.  
 Škoda: 0 Kč 
  
17.38 – 5, K Barrandovu  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Případ byl předán 
PČR.  

 
17.57 – 17, Na Radosti    
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS v areálu depa. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
18.36 – 7, Argentinská  
 Volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 1C proudem poţár skládky na ploše 4 x 4 

metry. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. 
 Škoda: 0,- Kč 
  
18.40 – 9, Kovanecká  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu poţáru porostu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár odpadu na ploše 2 x 2 metry po 
bezdomovcích. Uhašeno tlakovou vodou. Příčinou vzniku poţáru bylo vypalování 
odpadu.  

 Škoda: 0,-Kč 
  
 
19.14 – 6, Na dračkách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla odčerpání cca 10m

3 
vody v jímce na 

zahradě RD. Předáno majiteli. 
 
21.03 - 17, Depo Zličín, Na Radosti   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS DP Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
 
23.22 – 4, Chýnovská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem. 
 
23.27 - 17, Depo Zličín, Na Radosti   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS DP Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
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23.45 – 4, Antala Staška 
 -restaurace- 
 Jednotka HZSA Praha stanice 6 likvidovala za pouţití 2C proudů poţár v kavárně a 

solárním studiu „Cafe sunsolar“. Zplodiny hoření odvětrala za pouţití přetlakové 
ventilace. Poţárem byl poškozen barový pult, myčka na nádobí, elektroinstalace a 
rozvod vody pod pultem. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření – 
vysypání nedopalků do koše. 

 Škoda: 50.000,- Kč 
  
00.14 – 1, Jindřišská  
 -restaurace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla vynešení spálených potravin z restaurace 

„Döner Kebab“ a následné jejich dohašení tlakovou vodou. Příčinou vzniku poţáru 
byla nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
01.10 - 17, Depo Zličín, Na Radosti   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS DP Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
 
02.42 – 8, Sokolovská  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností 
neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
   
 


