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

                    od 06.00 hodin dne 17. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 18. 10. 2010 

 
06.47 – 9, Vysočanská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru. Zraněné osoby byly předány 
do péče ZZS. Případ předán Policii ČR. 

 
07.17 – 7, Heřmanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na ţádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
07.25 – 4, U plynárny  
 -garáţ- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na ţádost Policie ČR garáţ, kde se měl 

nacházet HIV pozitivní bezdomovec. Předáno Policii ČR. 
 
07.50 – 1, Jiřská  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila spuštění EPS. Na místě bylo zjištěno, ţe 

čidlo reagovalo na páru unikající z kuchyně. Jednotka nezasahovala. 
 
09.31 – 22, K Vodici  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k případu údajného poţáru obloţení 

krbu. Na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o ţhnutí izolace vedle krbové vloţky. 
Ţhnutí likvidováno dţberovou stříkačkou. Jednotka provedla rozebrání obloţení a 
kontrolu místa ţhnutí. Škoda poţárem nevznikla. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
 
10.25 – 5, Nový Zlíchov  
 - administrativně-obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala v DT tlakovou vodou a 2C proudy (1C po 

AZ) poţár střešní konstrukce činţovního domu. Poţárem byla zničena střecha na 
ploše cca 10 x 8 metrů. Dále došlo ke zničení kuchyně ve 4.NP objektu. Hasební 
vodou dále došlo k poškození stropů, zdí a vybavení bytu i kanceláří. Příčinou 
vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace digestoře 

 Škoda: 3.500.000,-Kč 
  
12.00 – 2, Moravská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost občanů násilný vstup vchodovými 

dveřmi do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byla nalezena ţena bez 
zranění. Případ byl předán přítomné ZZS a Policii ČR. 

 
14.43 – 1, Wilsonova   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osobu ze zablokovaného výtahu ve stanici metra 

„Muzeum“. 
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14.56 – 6, Naardenská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před 

dojezdem jednotky. Jednotka se z cesty vrátila zpět na základnu. 
 
15.30 – 4, Na Veselí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, byla vyslána k případu kouře vycházejícího z okna bytu 

ve 2. NP činţovního domu. Byt otevřela podnapilá uţivatelka bytu v průběhu zásahu 
před zahájením násilného vstupu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o 
spálené potraviny, které nechala uţivatelka bytu bez dozoru na sporáku. Příčinou 
vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin. Případ byl předán Policii ČR. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
 
15.31 – 3, Husitská  
 - viadukt – 
 Jednotky HZS Praha, st. 1 a 7, a HZS SŢDC byly vyslány k případu ţeny, která 

chtěla spáchat sebevraţdu skokem z nového viaduktu z výšky cca 15 m na 
pozemek Masarykova nádraţí. Pomocí lezecké techniky byla na předpokládané 
místo dopadu nasazena vzduchová matrace (plachta). Ţena při pádu dopadla mimo 
plachtu. Jednotky zpřístupnily ZZS místo dopadu ţeny pomocí nastavovacího 
ţebříku z ulice Husitská a asistovaly při ošetření a naloţení ţeny do sanitního vozu. 
S těţkým zraněním byla ţena v bezvědomí převezena ZZS do nemocnice.  

 
16.15 – 10, V Olšinách  
 - volné prostranství – 
 Jednotky HZS Praha, st. 5, a SDH Kunratice odstranily motorovou pilou za pomoci 

nastavovacího ţebříku nalomenou větev stromu hrozící pádem na komunikaci. 
 
17.39 – 15, Novopetrovická  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, odstranila následky DN dvou OA se zraněním jedné 

osoby. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních 
kapalin byl likvidován sorbentem. Na místě ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
17.42 – 5, Pod Lipkami  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána na ţádost matky k vyproštění dvou dětí ve 

věku 1,5 a 3 roky ze zamčeného OA. Matka současně na místo povolala pohotovost 
fy ABA. Jednotka asistovala při otevírání vozidla. Na místě Policie ČR. 

 
17.59 – 6, Aviatická  
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala dţberovou stříkačkou poţár odpadu v plechovém 

odpadkovém koši. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při 
kouření – odhození nedopalku do koše. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
18.55 – 17, Na Radosti   
 -metro- 
 Jednotka HZSP Metro Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Zličín. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
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19.57 – 17, Na Radosti   
 -metro- 
 Jednotka HZSP Metro Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Zličín. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
 
21.08 – 1, Alšovo nábřeţí  
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k případu asistence Policii ČR při nahlášené 

bombě na mostě.  
 
00.04 – 4, 5. Května   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Zraněná 
osoba byla v péči ZZS před příjezdem, případ byl předán Policii ČR. 

 
01.26 – 5, Radlická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v domě. Bylo zjištěno, ţe 

se jedná o spálení potravin na sporáku v bytě ve 4.NP obytného domu. Poţár byl 
likvidován před příjezdem, jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při přípravě potravin, škoda poţárem nevznikla. 

  
03.48 – 2, Mánesova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

kontejneru. Poţárem byl zničen kontejner, sálavým teplem byly dále poškozeny 
části blízko zaparkovaného automobilu Renault Megane. Příčinou vzniku poţáru 
byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení, před příjezdem jednotky byly 
příslušníky Policie ČR pouţity dva práškové PHP. 

 Škoda: 10.000,- Kč 
  
 
   
 


