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

                    od 06.00 hodin dne 20. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 21. 10. 2010 

 
08.00 – 17, Na Radosti  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
08.10 – 16, Strakonická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu bez zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala uniklé 
provozní kapaliny sorbentem. 

 
08.38 – 1, Václavské náměstí  
 - stanice metra Můstek – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu zadýmení v eskalátorovém tunelu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálenou brzdu eskalátoru. 
K poţáru nedošlo.  

 
14.16 – 4, Doudova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila pomocí motorové pily větev padlou na 

komunikaci.  
 
13.06 – 10, K prádelně  
 - Hamerský rybník – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k odchytu poraněné labutě, která byla 

uprostřed rybníka. Na místo se dostavil PET MEDIC. Jednotce se nepodařilo labuť 
chytit. Labuť před odchytem odlétla.  

 
16.11 – 6, Na vrchmezí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla na ţádost PČR otevření bytové jednotky. 

Po otevření byl případ předán PČR a ZZS. 
 
20.52 – 8, K Ládví  
 -studna- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila psa uvízlého ve studni v hloubce čtyř 

metrů. Pes předán majitelce a kanál zajištěn betonovým víkem. Předáno Policii ČR. 
 
22.18 – 8, Podlipného  
 -kontejner- 

Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala poţár odpadu v plechovém kontejneru 
jedním krátkým B proudem na volný výtok. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné 
zapálení nebo nedbalost při kouření. 
Škoda: 0,- Kč 
 

23.06 – 6, U páté baterie  
 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána na pomoc ZZS. Jednotka asistovala při 
snesení pacienta do sanitního vozu.  
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00.15 – 9, Zásadská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala poţár odpadu v jednom plastovém 

kontejneru proudem tlakové vody. Kontejner byl poţárem zcela zničen. Příčinou 
vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. Předáno Policii 
ČR. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
  
01.28 – 4, Chemická   
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu poţáru kontejneru. 

Průzkumem na místě jednotka nic nenalezla, nezasahovala, jednalo se o planý 
poplach. 

 
01.45 – 4, Na lhotech  
 -chata- 

  Jednotky HZS Praha stanice 4, 5 a 6 likvidovaly poţár zděné chaty v plném rozsahu 
na ploše 5 x 6 metru pomocí dopravního vedení a 2 x C proudů v dýchací technice. 
Byla nasazena přetlaková ventilace. Poţárem byla chata zcela zničena. 

  Škoda: 300.000,- 
   
03.49 – 3, Jeseniova  
  - kontejnery- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu ve 
dvou plastových kontejnerech. Kontejnery byly poţárem zcela zničeny.  

 Škoda: 14.000,- Kč 
  
05.01 – 9, Vysočanská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP likvidovala pomocí sorbentu následky úniku většího mnoţství 

motorové nafty z autobusu na vozovku. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 

  
 


