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

                    od 06.00 hodin dne 23. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 24. 10. 2010 

 
 
06.02 – 10, Kamelova  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k prověření čidla EPS. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
07.34 - 4, Kloboučnická  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár v motorovém prostoru 

osobního automobilu Š Pick-up. Příčinou vzniku požáru, kterým byly poškozeny 
zejména pryžové a plastové součásti v motorovém prostoru a elektroinstalace, byla 
technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 5 000,- Kč 
  
09.59 - 6, Aviatická  
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
10.53 - 8, Nad Trojou  
 - zahrádkářská kolonie - 
 Jednotka HZS Praha vyčerpala na žádost Policie ČR pomocí kalového čerpadla 

vodu ze studny. 
 
11.01 - 20, Chlumecká  
 - stanice metra - 
 Jednotka HZS Metro prověřila hlášení EPS v areálu stanice. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
15.06 - 20, Olomoucká  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody doutnání izolace v blízkosti 

výfukového potrubí na podvozku osobního automobilu Opel Vectra. Příčinou vzniku 
požáru, kterým nebylo vozidlo prakticky poškozeno, byla technická závada 
výfukového systému. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
15.40 - 4, Na Hřebenech  
 - administrativní objekt - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu ČT. Jednalo se o planý poplach. 
 
15.54 - 6, K Lánu  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost příbuzných a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byl nalezen nemohoucí 
uživatel, který byl předán do péče rodiny. 

 
16.57 - 4, Nad Lesním divadlem  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, uvězněné osoby.  
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17.26 - 15, Rezlerova  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí krátkého B proudu požár odpadu 

v plechovém kontejneru.  
 
19.47 – 10, Karosářská  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o poruchu čidla. Jednalo se o planý poplach. 
 
20.15 – 10, Švehlova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána ke kontrole komínu. Průzkumem bylo 

zjištěno, že se jednalo o požár sazí v komíně, který před příjezdem jednotky sám 
uhasl. Příčinou vzniku požáru bylo zažehnutí sazí v komíně. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
22.25 – 6, Tychonova  
 - objekt MO – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala požár odpadu v kotelně v jednom z 

objektů Ministerstva obrany. V kotelně byly prováděny montážní práce 
s autogenem. Šetření případu bylo předáno vyšetřovatelům z MO.  

 
05.48 – 2, Podskalská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl požárem zcela zničen.  
 


