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

                    od 06.00 hodin dne 18. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 19. 10. 2010 

 
09.09 – 13, Nároţní   
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody dodávky Ford 

Transit bez zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření, vrátila vozidlo zpět na 
kola za pomoci navijáku a zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem. Ţivotní 
prostředí ohroţeno nebylo. 

 
11.04 – 10, Janýrova   
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření bytu. Při průzkumu 

na místě případu uţivatelka bytu otevřela sama. Jednotka nezasahovala, paní byla 
v pořádku. 

 
11.05 – 8, Cínovecká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky úniku 60 litrů PHM z kamionu 

pomocí sorbentu. Kanalizace nezasaţena, ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
11.26 – 5, K Barrandovu  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody 3 x OA bez 

zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala sorbentem uniklé 
provozní kapaliny. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 
11.38 – 1, Ţitná  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu poţáru odpadu v plechovém 

koši. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe poţár byl uhašen před příjezdem 
jednotky. Jednotka provedla kontrolu. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 
pravděpodobností nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
13.21 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Na místě bylo zjištěno, ţe 

aktivaci čidla způsobila unikající pára vzniklá při údrţbě v provozním objektu. 
Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 

 
14.38 – 10, Jiţní Spojka   
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyslána k případu poţáru NA. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o únik horké vody z motorového prostoru. Nebezpečí 
nehrozilo, jednotka nezasahovala. 

 
14.46 – 14, Slévačská  
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala jedním proudem tlakové vody poţár 

odpadu na volném prostranství na ploše 1 x 1 metr. Příčinou vzniku poţáru bylo 
zakládání ohňů. Předáno Městské policii. 

 Škoda: 0,- Kč 
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15.36 – 8, Stříţkovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu měření nebezpečné 

koncentrace CO. Na místě bylo naměřeno překročení hygienické normy CO. Majitel 
kotle poučen o zákazu uţívání. Na místě Policie ČR. 

 
18.38 -  2, Soběslavská  
 -veřejné WC- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 násilně otevřeli dveře WC a vyprostili 

uzamčenou ţenu. 
 
20.31 -  4, Podolské nábřeţí  
 -komunikace- 
 Na ţádost příslušníků PČR spláchla jednotka HZS Praha stanice 6 tlakovou vodou 

lidskou krev z vozovky. 
 
21.24 -  5, Preslova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k ohlášenému úniku plynu v bytě. Na 

místo povolána pohotovostní četa Praţské plynárenské a.s.. Uzavřen hlavní přívod 
plynu do bytu. Majitel bytu si zajistí revizi plynového rozvodu a spotřebičů. 

 
21.31 -  9, Litvínovská  
 -tělocvična ZŠ- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k poţáru izolace halogenového 

svítidla, umístěného u stropu tělocvičny. Příslušníci jednotky po výstupu po 
nastavovacím ţebříku případ likvidovali pouţitím dvou PHP CO2. Poškozena izolace 
přívodního vodiče světla a halogenové těleso. Příčinou vzniku byla technická 
závada. 

 Škoda: 10.000,- Kč 
  
23.02 -  2, Italská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 násilně otevřela dveře bytu v 4. patře a postiţenou 

uţivatelku předala do péče ZZS.  
 
23.07 -  4, Jiţní spojka  
 -bilboard- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k údajnému poţáru bilboardu. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se nejedná o poţár ale kouř z komína domku. 
 
23.56 -  1, Na Florenci  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala tlakovou vodou hořící směsný odpad v plechovém 

kontejneru. Příčina poţáru nebyla zjištěna. 
  
 
01.22 -  2, U nemocnice  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 sundala z ruky muţe prstýnek. Prstýnek rozřezán 

pomocí brusky. 
 
01.49 -  1, Praţský Hrad, I. Nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach, důvod spuštění čidla nezjištěn. 
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05.01 -  9, Ocelářská 2274/1, stanice metra Českomoravská   
 -prostor odstavných kolejí- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach, důvod 

spuštění čidla nezjištěn. 
 
 


