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

                    od 06.00 hodin dne 04. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 05. 11. 2010 

 
06.08 – 6, Aviatická  
 -EPS hotel Meriot- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS č. 3918 v hotelu Meriot. Na místě 

zjistila, ţe se jednalo o planý poplach. 
 
09.47 – 6, U vojenské nemocnice  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila za pouţití motorové pily, AZ-30 a navijáku 

nalomený strom v areálu nemocnice. 
 
09.50 – 15, U radiály  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 asistovala ZZS při snesení pacienta. 
 
 
10.33 – 10, Počernická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár odpadu 

v plechovém koši. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 
 Škoda: 0 Kč 
  
 
10.44 – 9, Vysočanská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
10.59 – 1, V kolkovně  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody čtyř OA. 

Jednotka zajistila vozidla proti poţáru, zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila 
AKU. Předáno PČR. 

 
11.09 – 3, Koněvova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci. 
 
11.34 – 10, U vršovického nádraţí  
 -dráţní dopravní prostředek- 
 Jednotky HZS SŢDC a HZS Praha stanice 1 likvidovaly jedním C proudem poţár 

mastných usazenin na podvozku dieselové lokomotivy. Poţárem byly zasaţeny 
pouze mastné usazeniny. Poţár před příjezdem jednotek lokalizoval strojvedoucí 
pěti PHP z výbavy vlaku. Příčinou vzniku poţáru byl úlet jisker od brzdného 
systému. 

 Škoda: 0 Kč 
  
12.26 – 11, Opatovská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. Při 

nehodě bylo zraněno jedno dítě, ostatní osoby odmítly ošetření. Byl poškozen 
sloup. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 
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12.46 – 7, U Pergamenky  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila za pouţití motorové pily a AZ-30 

nalomenou větev v areálu mateřské školky. 
 
12.58 – 5, U Paliárky  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odstranila po odpojení el. napětí za pouţití motorové 

pily padlý strom z tramvajového trolejového vedení. 
 
13.46 – 4, U nových domů  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 resuscitovala do příjezdu ZZS osobu před jejím 

příjezdem vyproštěnou zpod vozidla. Dle lékaře ZZS byla osoba exitus. 
 
13.54 – 5, Radlická  
 -kolejiště- 
 Jednotka HZS SŢDC odstranila po odpojení el. napětí za pouţití motorové pily padlý 

strom z  trolejového vedení. 
 
14.06 – 14, Maňákova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 vyprostila osobu z porouchaného výtahu bez 

násilného vstupu a výtah zajistila proti pouţití. 
 
14.37 – 17, Na Radosti  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
14.56 – 5, Vrchlického  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla dohašení obyvateli domu likvidovaného 

poţáru odpadu ve světlíku. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření. 
 Škoda: 0 Kč 
  
15.36 – 6, Stochovská  
 -opuštěný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala poţáru odpadu v opuštěné budově. 

Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření, pouţívání otevřeného ohně nebo 
úmysl. Dle sdělení Policie ČR budovu obývají osoby bez domova, příčina můţe 
souviset s jejich pobytem. 

 Škoda: 0 Kč 
 
16.43 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila štiplavý zápach na terminálu II. Jednotka 

prostor odvětrala. Nebylo zjištěno ţádné nebezpečí ani zdroj zápachu. 
 
18.14 – 13, Petrţílkova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru.  
 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
 
 
 



 

3 

18.23 – 2, Jiráskovo nám.  
 - administrativní objekt – 
 Jednotka HZS Praha, likvidovala vodou z místního zdroje ostrahou lokalizovaný 

poţár odpadu na dně světlíkové šachty. Příčinou vzniku poţáru beze škody byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření – odhození nedopalku do světlíku. Předáno 
ostraze. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
19.01 – 1, Opatovická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost občanů a za asistence Policie ČR 

násilný vstup vchodovými dveřmi do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě se 
nacházela ţena (cca 55 let) tvrdě spící po poţití uspávacích léků v kombinaci 
s alkoholem. Na místo byla povolána ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
19.23 – 8, Přemyšlenská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala sorbentem únik PHM z porušené nádrţe OA 

Š Fabia. Nádrţ byla provizorně utěsněna tmelem. Na místě Policie ČR. 
 
19.48 – 17, Ringhofferova   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci čidla EPS v kabelovém kanálu ve stanici 

metra „Zličín“. Průzkumem nebyla příčina aktivace zjištěna. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
20.23 – 14, Průmyslová  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár travního porostu na 

ploše cca 1 x 5 m. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při 
kouření – odhození nedopalku. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
20.50 – 12, Pod Lesem  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala tlakovou vodou poţár hromady shrabaného 

listí.  
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
21.15 – 5, Radlická  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala v dýchací technice 1C proudem vodou od 

cisterny poţár zadní části OA Š Felicia. Plamenným hořením byla zničena zadní 
část vozidla. Příčinou vzniku poţáru byla nepředpokládaná změna provozních 
parametrů výfukové soustavy – kontakt přehřátého výfuku s obnoveným izolačním 
nástřikem na spodní části karoserie vozidla. 

 Škoda: 5.000 Kč Uchráněno: 10.000 Kč 
  
23.49 – 5, Praţského  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, likvidovala tlakovou vodou poţár porostu na ploše cca  

3 x 2 m. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření – 
odhození nedopalku. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
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01.52 – 1, Vodičkova  
 - odpadkový koš – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala dţberovou stříkačkou poţár odpadu 

v plechovém odpadkovém koši. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně 
nedbalost při kouření – odhození nedopalku. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
   
 


