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

                    od 06.00 hodin dne 22. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 23. 10. 2010 

 
06.12 – 17, Na Radosti  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
06.38 - 10, Ukrajinská  
 - ţelezniční trať - 
 Jednotky HZS Praha st.1 a 5, a HZSP SŢDC byly vyslány k záchraně osoby spadlé 

do kolejiště pod jedoucí vlak. Osoba sama vylezla a byla předána ZZS.   
 
07.26 - 5, Plzeňská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
08.43 - 4, Na krčské stráni  
 - provozní objekt HZS - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 asistovali pracovníkům ZZS při odstranění 

prstenu z ruky malého chlapce. 
 
11.11 - 4, Chodovská  
 - komunikace -   
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem. 
 
12.50 - 11, Květnového vítězství  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k likvidaci vosího hnízda na zahradě 

mateřské školky. Příslušníci jednotky hnízdo likvidovali pomocí insekticidních 
přípravků. 

 
14.06 - 9, Na břehu  
 - osobní automobil - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali vodním proudem 1C poţár 

motorového prostoru osobního automobilu Škoda Felicia Combi. Poţárem byl celý 
motorový prostor a přední část zcela zničeny. Zplodinami hoření byl částečně 
poškozen i interiér automobilu. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 
pravděpodobností technická závada elektroinstalace motoru automobilu. 

 Škoda: 20 000,- Kč 
  
15.16 - 20, Ve ţlíbku  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.10 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
17.14 - 18, Chlebovická  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána ke zjištění původu kouře vystupujícího z bytu 
v 1.NP. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. Poţárem 
potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 
uţivatele bytu při přípravě potravin. 
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17.22 - 6, Lysolajské údolí  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha CHTS st.2 byla vyslána k zajištění neznámého prášku na 

komunikaci. Chemickou analýzou bylo zjištěno, ţe se jednalo o kuchyňskou sůl, 
která byla zajištěna. 

 
17.52 - 3, Kouřimská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena ţena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
17.57 - 4, Jiţní spojka  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku oleje z NA na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem. 
 
18.02 - 9, Sokolovská  
 - obytný objekt -  
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k asistenci PČR a ZZS při otevření bytu. 

Případ byl předán příslušníkům policie ČR. 
 
18.05 - 4, U krčského nádraţí  
 - ţelezniční lokomotiva - 
 Jednotka HZSP SŢDC byla vyslána k likvidaci poţáru lokomotivy v areálu nádraţí. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o vznícení mastných nečistot v motorovém 
prostoru lokomotivy, který byl likvidován strojvedoucím. Poţárem ke škodě nedošlo.  
Škoda: 0,-Kč 

  
 
19.00 – 1, Wilsonova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala vyteklé provozní kapaliny na komunikaci. 

Případ byl předán PČR.  
 
19.43 – 20, Novopacká    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody. Jednotka sorbentem 

zasypala PHM a odpojila AKU.  
 
20.56 – 10, Kaňkova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu na ploše 2x3 metry 

na volném prostranství. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna.  
 Škoda: 0 Kč 
  
 
21.08 – 5, Na Zlíchově  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela byt v obytném domě. V bytě byly samotné děti. 

Případ předán uţivatelce bytu.  
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23.25 – 1, Ve Smečkách  
 -obytný objekt- 
 Na OBZP  byl nahlášen poţár v pokoji bytu činţovního domu. Šetřením na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár ručníků a části tašky v místnosti šatny 
v mezonetovém bytě činţovního domu v 6.NP. Poţár o velikosti 50x50 cm byl 
likvidován uţivatelem bytu, který ponechal tašku s ručníky na bodové svítilně 
zabudované v podlaze šatníku. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost uţivatele 
bytu.  

 Škoda: 10.000 Kč 
  
 
01.46 – 9, Skloněná x Odlehlá 
 -automobil- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár dodávkového vozidla, který 

byl zaparkován na okraji komunikace před panelovým domem.  
 V kabině automobilu bylo nalezeno ohořelé torzo. Poţár zničil celou kabinu a 

částečně i nákladový prostor, méně poškozen pak byl motor. 
 Škoda: 100.000 Kč 
  
02.45 – 19, Jilemnická  
 -stoh- 
 Jednotka HZS Praha a jednotky SDH Kbely a SDH Letňany likvidovaly 3C proudy 

poţár stohu z balíků slámy o rozměrech 20x10x50 metrů. Stoh byl v prostoru 
odlehlejší části zemědělského statku a plamenným hořením byl zcela zničen.  

 
03.42 – 12, Pavlíkova  
 -komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem PHM vyteklé na komunikaci z 

osobního automobilu pravděpodobně po krádeţi.  
 
05.38 – 20, Křovinovo náměstí  
 - školka – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou poţár pohovky v obytné 

místnosti bytu školníka v přízemí mateřské školy. Poţárem byla pohovka a další 
vybavení bytu zcela zničeno, zplodiny hoření poškodily malbu stěn a stropu 
v místnosti. Během poţáru se nadýchal zplodin hoření uţivatel bytu a jeho syn. Oba 
byli ošetřeni ZZS na místě poţáru a propuštěni do domácího léčení. Příčinou poţáru 
byla pravděpodobně technická závada elektroinstalace zásuvky. 

 Škoda: 300.000 Kč 
  
 


