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

                    od 06.00 hodin dne 15. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 16. 10. 2010 

 
 
06.24 - 7, Vinařská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 4. NP obytného domu. 
 
07.15 - 18, Veselská x Kbelská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS před příjezdem jednotky, příslušníci 
jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali 
sorbentem. 

 
07.57 - 10, Karosářská  
 - depo - 
 Jednotka HZS Metro prověřila hlášení EPS v areálu depa Hostivař. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
08.53 - 13, Běhounkova   
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v ulici. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že zakouření bylo způsobeno vypalováním kabelů. Počínající požár byl 
likvidován občany před příjezdem jednotky. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
09.00 - 5, Na Klimentce  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla na žádost ZZS a za asistence 

Policie ČR násilný vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Na základě 
telefonického sdělení ZZS, že na místě není potřeba, byla jednotka odvolána 
z cesty. 

 
09.52 - 15, Černokostelecká    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Na místě již zasahovala jednotka HZS Metro, příslušníci jednotky provedli opatření 
proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 
10.51 - 11, Roztylská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Po zadokumentování nehody Dopravní policií příslušníci jednotky vraky bránící 
provozu odstranili z komunikace, provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé 
ropné produkty zasypali sorbentem. 
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10.57 - 13, Bucharova  
 - kanalizační potrubí - 
 Jednotka HZS Praha rozebrala doutnající tepelnou izolaci plastového kanalizačního 

potrubí vyvedeného pod stropem podzemní garáže. Při požáru odpadající žhavé 
částice poškodily lak na kapotách dvou zaparkovaných vozidel. Příčinou vzniku 
požáru byla neopatrnost při kouření - odhození nedopalku do kanalizace. 

 Škoda: 60 000,- Kč 
  
11.05 - 1, Pražský hrad   
 - historický objekt - 
 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu Pražského hradu. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
11.12 - 8, Pivovarnická   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí uživatelka, 
která byla předána do péče ZZS. 

 
11.36 - 4, Vrbova  
 - park - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v ulici. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o požár odpadu na ploše cca 5m
2
 v parku. Příslušníci 

jednotky požár likvidovali pomocí 1C proudu. Příčinou vzniku požáru byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
12.06 - 1, Spálená  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, uvězněné osoby.  
 
12.39 - 13, Modrá  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru, kterým byl kontejner zničen, byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

 Škoda: 7 000,- Kč 
  
12.43 - 17, Zličín, Na Radosti   
 - depo - 
 Jednotka HZS Metro prověřila hlášení EPS v areálu depa Zličín. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
12.49 - 5, Arbesovo nám.   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla na žádost ZZS a za asistence 

Policie ČR násilný vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Uživatelka bytu 
otevřela sama, jednotka nezasahovala. 

 
12.51 - 17, Zličín, Na Radosti   
 - depo - 
 Jednotka HZS Metro prověřila hlášení EPS v areálu depa Zličín. Jednalo se o planý 

poplach. 
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13.23 - 4, Na Dlouhé mezi  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha sundala z nepřístupného místa uvízlou kočku. 
 
15.10 - 1, Hradčanské náměstí   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které znečistily vozovku. 
 
15.31 - 20, Chlumecká, metro Černý most    
 - stanice metra - 
 Jednotka HZS Praha asistovala Policii ČR při hledání ohlášeného NVS ve stanici 

metra. 
 
15.53 - 9, Českomoravská, Praha-Libeň  
 - železniční stanice -   
 Jednotka HZS ČD byla vyslána k výskytu kouře v elektrické lokomotivě. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že zakouření způsobil zkrat na pulsním měniči v pohonné 
jednotce lokomotivy. Počínající požár samouhasl po odpojení přívodu el. proudu. 
Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 10 000,- Kč 
  
16.27 - 5, Kmochova   
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v demolici. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, že zakouření bylo způsobeno vypalováním kabelů. Příslušníci jednotky 
počínající požár likvidovali pomocí džberové stříkačky. 

 Škoda: 0,- Kč 
    
17.41 - 11, Zlešická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany zaparkovaného osobního automobilu.  
 
17.44 - 7, Bubenské nábřeží   
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru odpadu. Na udané adrese 

nebyl žádný požár zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
17.48 - 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
20.22 – 1, Karlův most   
 - vodní hladina – 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k záchraně osoby, která spadla z mostu do řeky. 

Po lokalizaci osoby provedly jednotky její záchranu pomocí lezecké techniky a člunu 
a následně jí předaly do péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 
20.36 – 4, Novodvorská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí krátkého B proudu na volný výtok požár 

odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně 
nedbalost při kouření, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
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21.45 – 1, Na Františku   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu provozních kapalin 

uniklých z osobního automobilu na komunikaci. K úniku do kanalizace nedošlo. 
Předáno Policii ČR. 

 
03.02 – 12, Komořanská   
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu, 

sorbentem zasypala uniklé provozní kapaliny, odpojila baterii a pomocí navijáku 
převrátila vozidlo zpět na kola. Při nehodě byl poškozen sloup VO č. 406 099. 
Předáno Policii ČR. 

 
03.26 – 5, Na Plzeňce  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár sklepní kóje v DT. Při zásahu 
 byla z prostor domu vyvedena pomocí vyváděcí DT jedna a pro silné nadýchání 

zplodin hoření byla ošetřena ZZS a odvezena k hospitalizaci do nemocnice. 
Požárem byla zničena jedna laťová sklepní kóje a sálavým teplem pak poškozena 
elektroinstalace sklepa. Společné prostory domu byly očazeny zplodinami hoření. 
Vznik požáru je spojen s přebýváním osob bez přístřeší v prostorách sklepa. 
Příčinou vzniku požáru bylo používání otevřeného ohně nebo nedbalost při kouření. 

 Škoda: 20 000,- Kč 
  
 


