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

                    od 06.00 hodin dne 11. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 12. 11. 2010 

 
 
07.09 – 9, Teplická  

-koš-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

koše.Škoda: 1 000 Kč 
  
07.43 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS v hangáru F. Jednalo se o 

planý poplach. 
 
08.12 – 7, V Podhoří  
 -studna- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 na ţádost policie odčerpala vodu ze studny, 

z důvodu jejího průzkumu. 
 
08.55 – 1, Legerova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

a jednoho dodávkového automobilu. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny, 
odpojila AKU a převrátila dodávku zpět na kola. Předáno PČR. 

 
08.57 – 21, Spořilovská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

a jednoho dodávkového automobilu. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny, 
odpojila AKU a pomocí AD-20 převrátila dodávku zpět na kola. Předáno PČR. 

 
09.28 – 22, Za podjezdem  
 -stavba- 
 Jednotky HZS Praha stanic 5 a 7 vyprostily pomocí nafukovacích vaků dvě osoby 

se zraněním zavalené pod třemi utrţenými betonovými balkóny. Osoby byly před 
vyproštěním v péči ZZS s lékařem. Pomocí AZ-20 byly spadlé balkóny odstraněny a 
prozkoumán prostor pod nimi. Nikdo další nebyl nalezen. 

 
10.00 – 20, Chlumecká  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu na 

ploše 2 x 3 m na volném prostranství. Škoda: 0 Kč 
 

10.33 – 1, Praţský hrad III. nádvoří  
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci EPS v Lobkovickém paláci. 

Jednalo se o planý poplach. 
 
13.03 – 7, Jankovcova  
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha stanic 3 a 1 likvidovaly jedním C proudem poţár obloţení a 

izolace v kajutě výletní lodi Tyrš. Loď byla vytaţena výtahem na břeh. Poţárem bylo 
poškozeno obloţení a tepelná izolace na ploše cca 1 m

2
. Příčinou vzniku poţáru 

byla nedbalost při sváření. 
 Škoda: 4 000 Kč  
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14.43 – 1, Ovocný trh  
 -administrativní budova- 
 Jednotky HZS Prahy stanic 1 a 6 asistovaly Policii ČR při nálezu NVS. Jednotky 

byly v záloze a řídily se pokyny Policie ČR. Jednotky dále nezasahovaly. 
 

14.55 – 18, Letovská  
 -kanalizace- 
 Jednotka SDH Letňany vyndala klíče zapadlé do kanalizace. 
 
15.54 – 9, Kolbenova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 ve spolupráci s Policií ČR zajistila od osob bez 

domova několik tlakových nádob. 
 
16.38 – 8, U skládky  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na ţádost a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytové jednotky. V bytě nalezená osoba byla předána ZZS. 
 
17.05 – 10, Nad Vršovskou horou  

-koš-  
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

koše. Škoda: 1 000 Kč 
  
18.14 -  5, Brichtova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala tlakovou vodou hořící směsný odpad 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl poţárem zničen. Škoda: 7.000,- Kč 
  
19.21 -  5, Plzeňská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k případu úniku vody. Voda vytékala 

z prasklého potrubí pod chodníkem před restaurací. Likvidováno uzavřením přívodu. 
Zkontrolovány sklepní prostory restaurace.  

 
20.21 -  11, Chilská  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 uhasila vodou z dţberové stříkačky hořící odpad 

v plechovém odpadkovém koši. Koš stojí v prostoru zastávky MHD. Příčinou poţáru 
beze škody byla zřejmě nedbalost při kouření. 

  
21.23 -  6, Za Hládkovem  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k případu úniku vody v bytě. Únik 

vody zastaven před dojezdem jednotky. Příslušníci jednotky po dojezdu 
zkontrolovali rozsah promáčení. Další nebezpečí nehrozilo. 

 
21.49 -  2, Bělehradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu úniku vody do sklepních 

prostor. I po uzavření hlavního přívodu, voda nadále do sklepních prostor 
prosakovala. Jednalo se o poruchu vodovodního řádu ještě před uzávěrem.  
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22.37 -  5, Nádraţní  
 -dráţní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 a jednotka HZS SŢDC byly vyslány k případu 

vypalování izolací kabelů na ohništi 3 x 2 m v opuštěné dráţní budově. Izolaci 
vypalovaly osoby bez přístřeší za účelem získání sběrného odpadu. Uhašeno vodou 
z vlastního zdroje jednotek. Dále příslušníci jednotek prohlédli další opuštěné 
budovy v areálu nádraţí. Poţárem škoda nevznikla. 

  
23.54 -  18, Dobratická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření dveří bytu. Jednotka 

odvolány z trasy, dveře otevřeny příslušníky Městské policie. 
 
00.03 -  2, Jugoslávská  
 -reklama- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 sundala dvě uvolněná písmena z reklamního panelu. 

Práce prováděny z automobilového ţebříku. 
 
01.17 -   2, Bělehradská  
 -obytný objekt- 
  Opět byla jednotka HZS Praha stanice 1 vyslána k případu úniku vody. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe se jedná o opakovaný případ (prvý zásah ve 21.49 hodin 
předchozího dne). Průzkumem bylo zjištěno, ţe při opravě pracovníci firmy Veolia 
otevřeli přívod vody do řádu za účelem zjištění místa úniku. Poté byl přívod 
opětovně uzavřen. Jednotka nezasahovala. 

 
02.52 -  1, Nerudova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k prověření zakouření domu. Na místě 

bylo zjištěno, ţe se jedná zřejmě o kouř z komínů. V domě byl cítit pouze slabý 
zápach. Příslušníci jednotky z automobilového ţebříku prohlédli komínové nástavce 
na střeše. Jejich poškození ani případné vznícení sazí nebylo zjištěno. 

 
03.45 -  13, Bucharova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k údajnému poţáru v lesoparku. V dané 

lokalitě nebyl ţádný poţár zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
04.06 -  5, Vltavská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu spálených potravin 

v přízemním bytě. Likvidováno vypnutím spotřebiče, odstavením spálených potravin 
a nuceným odvětráním bytové jednotky a přilehlé chodby. Poţár způsobil svojí 
nedbalostí nájemník. Poţárem škoda nevznikla.  

  
05.02 -  3, Lupáčova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu úniku plynu v domě. Na 

místě bylo zjištěno, ţe někdo narušil měděnou trubku rozvodu ve snaze ji odcizit. 
Z narušené trubky rozvodu poté plyn unikal. Likvidováno uzavřením přívodu plynu 
do domu. Dům odvětrán s průběţným měřením koncentrace. 

 
 

 

 

 

 


