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

                    od 06.00 hodin dne 02. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 03. 11. 2010 

 
06.21 – 20, Před dráhou  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala poţár odpadu a starých pneumatik 

nakupených na hromadě před řadovými opuštěnými garáţemi. Poţár se částečně 
přenesl do jedné garáţe, kde rovněţ hořel nakupený odpad na zemi. Garáţe 
obývají osoby bez přístřeší. Příčinou vzniku byla nedbalost při rozdělání otevřeného 
ohně a pálení pneumatik. Odpad hašen vodou z vlastního zdroje jednotky 
dodávanou 1C proudem a posléze tlakovým proudem. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
 
10.31 -  6, Aviatická  
 -stojánka letiště- 
 Jednotka HZS Letiště asanovala vyteklý hydraulický olej. Zasaţená plocha cca 3 

m
2
. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno.  

 
10.36 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, příčina spuštění 

čidla v budově „Farmablok“ nezjištěna. 
 
10.44 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila opětovnou signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, 

příčina spuštění čidla v budově „Farmablok“ opět nezjištěna. 
 
10.43 -  11, Brněnská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Asanovány vyteklé provozní náplně. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
12.46 -  14, Průmyslová nájezd na Jiţní spojku   
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1 a 5 zajistily místo dopravní nehody kamionu značky 

Volvo a dodávkového automobilu Ford Transit. Řidič převráceného kamionu 
(leţícího na boku) předán do péče ZZS. Po zadokumentování situace PČR 
převrácený kamion pomocí zvedací techniky postaven zpět na kola. Po dobu 
zásahu komunikace uzavřena. Po zvednutí kamionu zjištěno poškození  povrchu 
komunikace v délce 3 m. Dodávkový automobil Ford vytaţen z příkopu. 

 
12.51 -   6, Aviatická  
 -provozní budova letiště- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o 

poruchu čidla. 
 
12.53 -  7, Letohradská  
 -fasáda domu- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k poţáru prachových úsad a odpadu 

za dřevěným obloţením fasády domu. Odpad prolit tlakovou vodou po částečném 
rozebrání dřevěného obloţení. Poţárem škoda nevznikla, příčinou vzniku byla 
nedbalost při opalování barvy otevřeným plamenem hořáku. 

  
13.14 -  15, Karosářská  
 -budova depa- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo aktivováno 

výfukovými zplodinami autobusu. 
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13.21 -  3, Jana Ţelivského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila muţe z kabiny osobního výtahu, který se 

následkem poruchy zastavil mezi přízemím a 1. patrem. Výtah dále zajištěn proti 
dalšímu pouţívání do doby jeho opravy. 

 
13.42 -  4, Budějovická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 asanovala vyteklý motorový olej na ploše 20 x 1 m. 

Olej unikl z narušeného vedení automobilu IVECO. Ţivotní prostředí nebylo 
ohroţeno. 

 
13.49 -  5, Černochova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela bez poškození dveře bytu  

 
15.08 -  10, Sportovní  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklé PHM v délce 20 m. K úniku PHM 

do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
15.10 -  10, U nových vil  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla na ţádost MP vyslána k případu otevření dveří 

bytu majitele. Dveře otevřeny před dojezdem jednotky uţivatelem. 
 
15.13 -  8, Sokolovská  
 -opuštěný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 byly vyslány k poţáru odpadu v přízemí 

opuštěného domu. Z domu byly zachráněny tři osoby bez přístřeší, které zde 
přespávaly. Z nich se jeden muţ nadýchal zplodin hoření a ZZS byl ošetřen na 
místě. Odpad uhašen tlakovou vodou z vlastního zdroje jednotek. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost při rozdělání otevřeného ohně za účelem oteplování.  

 
15.27 -  10, Vršovická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklé PHM na ploše 6 m

2
. K úniku PHM 

do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
17.03 -  15, Štěrboholská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k údajnému poţáru na volném 

prostranství. V dané lokalitě nebyly ţádné příznaky poţáru zjištěny, jednalo se o 
planý poplach. 

 
17.42 -  19, Ţivanická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 zajistila místo dopravní nehody osobního a 

nákladního automobilu. U osobního automobilu odpojen AKU. Asanovány vyteklé 
provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo 
ohroţeno. 

 
17.59 -  22, Přátelství  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 
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19.26 - 11, Šperlova  
 - plastový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.4 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 
pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
   
 
21.54 - 7, Argentinská  
 - nákladní automobil - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali proudem tlakové vody poţár 

v prostoru akumulátorů nákladního automobilu Mercedes. Poţárem byl jeden z 
akumulátorů zničen. Poţárem byla poškozena spodní část nástavby. Příčinou 
vzniku poţáru byla pravděpodobně technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 1 000,- Kč 
  
22.21 - 11, Chilská  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána ke zjištění původu kouře nad lesíkem. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o pálení odpadu. Poţárem ke škodě 
nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo vypalování izolace kabelů neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
23.04 - 9, Kolbenova  
 - objekt v demolici - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.3 a 10 likvidovali vodními proudy 4C poţár 

střechy objektu v demolici. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčina vzniku poţáru 
pravděpodobně souvisí s obýváním objektu bezdomovci. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
23.08 - 4, Štůrova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k vyproštění osoby z kabiny výtahu. 

Vzhledem k tomu, ţe se osoba z výtahu vyprostila sama, byla jednotka odvolána z 
cesty. 

 
23.18 - 2, Jaromírova  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.1 a 6 likvidovali vodním proudem 1C poţár 

vybavení kuchyně v bytové jednotce ve 3.NP obytného domu. Zplodinami hoření 
byly intoxikováni uţivatelé bytu, kteří byly ZZS odvezeni k nemocničnímu ošetření. 
Ohledáním na místě bylo zjištěno, ţe plamenným hořením bylo zničeno vybavení, 
instalace a stavební konstrukce v blízkosti ohniska poţáru v prostoru kuchyně. 
Zplodinami hoření bylo zničeno ostatní vybavení kuchyně a poškozeny byly ostatní 
prostory bytu a přilehlé domovní chodby. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 
uţivatelky bytu při ponechání zapálené svíčky bez dozoru. 

 Škoda: 300 000,- Kč 
    

00.36 - 10, Malešická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

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

 
00.51 - 14, Paculova  
 - volné prostranství -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 vyprostili pomocí trhacího háku kocoura, který 

uvízl ve štěrbině a předali ho jeho majitelce. 
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04.34 - 8, Pod Dláţděnkou  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st. 3 byla vyslána k zajištění unikající vody z prasklé hadice 

v bytové jednotce. Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní přívod vody. 
 
 
 


