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

                    od 06.00 hodin dne 13. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 14. 10. 2010 

 
07.35 – 3, Ambroţova  
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vycházejícího kouře z podvozku 

osobního automobilu. Dle sdělení PČR se jednalo o kouř z nezávislého topení. 
Jednotka nezasahovala. Jednalo se o planý poplach. 

 
08.03 – 4, Na hřebenech  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Česká televize vyprostila osoby z uzamčeného WC v objektu 

zpravodajství.   
 
08.33 – 19, Panelová  
 -autobus – 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 a 10 byly vyslány k poţáru. Poţárem byl poškozen 

autobus v zadní části podvozku u nezávislého topení a plastové části v motorovém 
prostoru. Příčinou poţáru byla technická závada na nezávislém topení autobusu.  

 Škoda: 300.000,- Kč 
  
09.18 – 5, Matoušova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezena nemohoucí ţena, která byla předána do péče ZZS. 
 
10.28 – 22, Františka Diviše  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a vozu odtahové sluţby.  
 
10.47 – 8, Glowackého  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci. 

Na místě byla hlídka Městské policie.  
 
10.52 – 2, Nuselský most    
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila houpačku, která byla ocelovým lankem 

přichycena k mostu.  
 
11.26 – 4, Podolská   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem olejovou skvrnu pod osobním 

automobilem taxi sluţby. Na místě byla hlídka Městské policie.  
 
11.29 – 4, Na hřebenech  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Česká televize byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o chybu při provádění servisu EPS. Jednalo 
se o planý poplach. 

 
12.49 – 6, Aviatická  
 - letiště Ruzyně – 
 Jednotka HZS Letiště Ruzyně likvidovala cca 300 litrů Kerosinu uniklého na ploše 

letiště.  
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14.10 – 16, Zbraslavská  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k lesnímu poţáru. Průzkumem na místě 

nebylo nic zjištěno. Pravděpodobně se jednalo o zatápění v kamnech. Jednotka 
nezasahovala.  

 
16.24 – 11, Plickova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k otevření bytu. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe se jedná o zabouchnutou bytovou jednotku, ve které se vařilo jídlo 
na sporáku. Po otevření bytu byly spálené potraviny uhašeny vodou z místního 
zdroje. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost uţivatelky bytu při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč  
 
16.38 – 1, Na Florenci  
 - opuštěný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 2C proudy poţár opuštěné boudy 

v areálu nádraţí. Boudu obývaly osoby bez přístřeší. Poţár se rozšířil na část 
dřevěné stěny a střechy. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 
kouření nebo manipulace s otevřeným ohněm. Není vyloučeno ani úmyslné 
zapálení. Na místě PČR.  

  
17.07 – 4, Gončarenkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k pomoci při otevření dveří. Na místo se 

dostavila paní s klíči, jednotka nezasahovala.  
 
17.59 – 7, Vodácká  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila za pouţití navijáku uţitkový vůz zaklíněný 

pod stromem. Na místě PČR. 
 
18.48 – 8, Slancova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky. 

V zabouchnutém bytě byly děti, které jednotka předala rodičům. 
 
18.58 – 4, K Šeberáku  
 -rybník- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zachránila labuť z výpusti rybníka a vypustila ji na 

svobodu. 
 
19.01 – 13, Zvoncovitá  

-kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru na tříděný papír. Příčinou vzniku byl pravděpodobně úmysl nebo 
kouření. 

 Škoda: 7 000 Kč 
  
19.03 – 7, Stupkova  

-kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru.  
 Škoda: 7 000 Kč 
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19.25 – 3, Jana Ţelivského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k vyproštění osoby z výtahu. Osoba 

byla vyproštěna před příjezdem jednotky. Jednotka výtah zajistila proti pouţití. 
 
21.47 – 4, K Šeberáku  
 -rybník- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 opětovně vyprostila labuť z výpusti rybníka                

a tentokrát ji předala Městské policii. 
 
22.11 – 1, Národní  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k vyproštění osoby z výtahové šachty. 

Na místě byla Policie ČR a ZZS, která sdělila, ţe je osoba exitus. Jednotka 
nezasahovala z důvodu šetření Policie ČR. V případě potřeby se jednotka dostaví 
opětovně. 

 
00.18 – 5, Nad Zlíchovem  

-kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku byl pravděpodobně úmysl nebo kouření. 
 Škoda: 7 000 Kč 
  
00.48 - 1, Národní  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila na ţádost Policie ČR tělo osoby 

z výtahové šachty.  
 
02.46 – 8, Za Invalidovnou  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 
 Škoda: 0 Kč 
  
03.22 – 13, Bucharova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu na 

ploše 3 x 3 m pod mostní konstrukcí. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 
 Škoda: 0 Kč 
   
 


