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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 22. 11. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 21. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 22. 11. 2010 

 
06.22 -  2, Bělehradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k záchraně muže, na něhož spadla 

ventilace. 
 
09.12 – 15, U Kabelovny  
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila hlášení EPS ve výrobním objektu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
11.46 – 10, Křemická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném činžovním domě za 

asistence a na žádost PČR.  
 
12.53 – 1, Václavské náměstí    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila tělo muže ze šachty pod pěší komunikací. Případ 

byl předán PČR.  
 
13.34 – 14, Kučerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahové kabiny osobu. Výtah byl v obytném 

panelovém domě za asistence a na žádost PČR.  
 
13.39 - 15, U Kabelovny  
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila hlášení EPS ve výrobním objektu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
14.38 – 5, Zavátá  
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Lochkov likvidovala roj vos, který se usadil v podlaze domu. Případ 

předán majiteli domu.  
 
15.11 – 5, Brožíkova    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka zajistila místo nehody proti vzniku požáru.  
 
15.46 – 10, Sazečská  
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v depu. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
16.21 – 5, Novoveská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha snesla pacienta z výších pater obytného domu do sanitního 

vozu ZZS.  
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18.14 – 19, Mladoboleslavská  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru OA. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o požár elektroinstalace alternátoru vozidla Ford Mondeo 1.8 
TD, r.v. 1998, který řidič uhasil vodou z vlastního zdroje. Požárem byl poškozen 
pouze alternátor vozu. Příčinou vzniku požáru byla technická závada alternátoru.  

 Škoda: 3.000,- Kč 
 
19.42 – 4, V Horkách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu kouře ze střechy. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno, pravděpodobně se jednalo o kouř 
z komína. Jednotka provedla kontrolu objektu z automobilového žebříku a 
nezasahovala. 

 
19.52 – 7, Kostelní  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zcela zničeny. 
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 14.000,-Kč 
 
21.51 – 12, U zastávky  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky na 

žádost PČR. Jednotka násilným vstupem přes okno z automobilového žebříku 
otevřela bez poškození bytovou jednotku. Uvnitř nalezená osoba byla v pořádku. 

 
22.34 – 5, Musílkova  
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení 
nebo nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
22.59 – 4, U Botiče  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu kouře z výrobního areálu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů na volném 
prostranství. Jednotka nezasahovala. Předáno Policii ČR. Příčinou vzniku požáru 
bylo zakládání ohňů v souvislosti s vypalováním kabelů.  

 Škoda: 0,- Kč 
 
01.54 – 5, Mozartova  
 -autobus- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala 1 C proudem pěny a proudem tlakové 

vody v dýchací technice požár autobusu Mercedes Benz 0434 SHD, z Moldávie. 
Autobus byl odstaven na parkovišti. Požárem byl zcela zničen motorový prostor a 
zadní část autobusu. Příčinou vzniku požáru bylo s největší pravděpodobností 
úmyslné zapálení. Doplnění informací k případu bude předmětem ranního došetření 
v 9.00 hodin. 

 Škoda: 3.000.000,-Kč 
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04.44 – 3, Vinohradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu prověření kouře v obytném 

domě. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny 
uhašené před příjezdem jednotky. Jednotka byt odvětrala, poučila uživatelku a 
předala případ Policii ČR. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě 
potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
05.40 – 5, V úvalu  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS Motol prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o planý poplach, 

nebezpečí nehrozilo. Příčinou spuštění čidla ve strojovně byla jeho porucha.  
 


