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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 21. 11. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 20. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 21. 11. 2010 

 
07.44 – 12, Špirkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla ve spolupráci s plynárenskou pohotovostí 

prověření hlášení o úniku plynu. Plyn nebyl na místě zjištěn. Pravděpodobně se 
jednalo o zápach z parovodu. 

 
08.04 – 4, Mezivrší  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na ţádost Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě byl nalezen pouze pes. 
 
09.00 – 15, Praţská bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k likvidaci olejové skvrny na vozovce. 

Jednalo se o slabou vrstvu, která nelze likvidovat sorbentem. Po dohodě zajistí MP 
úklid. Dále nalezen zdroj, jímţ byla vyplavená nafta z předešlého případu. Jednotka 
provedla opláchnutí za pouţití kartuše na likvidaci ropných látek.  

 
09.04 – 10, Turnovského bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zasypala sorbentem skvrnu PHM uniklých 

z osobního automobilu na komunikaci. 
 
09.11 – 21, Brněnská bez č.   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jednotka 

zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Řidič vozidla nebyl nalezen. 
Předáno PČR. 

 
09.54 – 1, Praţský hrad, II. nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 zkontrolovala střechu objektu, ze které došlo 

k pádu uvolněné střešní tašky. Další tašky byly stabilní. 
 
10.07 – 4, Nad lesem  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem skvrnu PHM uniklých 

z osobního automobilu na komunikaci. 
 
10.27 -8, Cafourkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odvětrala pomocí přirozené ventilace byt, ve kterém 

došlo ke spálení potravin. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě 
potravin. 

 Škoda: 0 Kč 
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12.48 – 7, Bubenské nábřeţí  
 -koš-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár odpadu 

v plechovém koši. Příčinou vzniku byl pravděpodobně úmysl nebo kouření. 
 Škoda: 0 Kč 
 
14.31 – 15, Turínská 
 -chata-  
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a SDH Horní i Dolní Měcholupy likvidovaly dvěma C 

proudy poţár v dřevěné dvoupodlaţní rekreační chatě č. 1 ve sportovním areálu. 
Poţárem bylo zničeno vnitřní vybavení a zasaţena dřevěná konstrukce chaty. 
Chatu dle svědků i Policie ČR uţívají osoby bez domova. Příčinou vzniku byla 
pravděpodobně nedbalost při pouţívání otevřeného ohně, vyloučit nelze ani úmysl. 

 Škoda: 100 000 Kč 
 
16.13 – 6, Kyjevská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána likvidovat skvrnu PHM. Průzkumem 

rozlité PHM nenašla, byl pouze cítit zápach benzínu. 
 
18.30 -  5, Na Farkáně  
 -obytný objekt- 
 PČR byla přivolána jednotka HZS Praha stanice 7 k případu zpřístupnění bytu. 

Příslušníci jednotky výstupem po nastavovacím ţebříku se do bytu dostali přes 
balkonové dveře. Uvnitř nalezená uţivatelka předána do péče ZZS. 

 
18.36 -  12, Petrţílkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k záchraně uţivatelky pí Derhanzové, 

která chtěla spáchat sebevraţdu. Jmenovaná nakonec otevřela sama dveře bytu. 
Byla předána do péče ZZS. 

 
18.56 -  2, Záhřebská  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 otevřeli bez poškození dveře bytu. Uvnitř 

nalezené nemohoucí uţivatelka předána do péče ZZS. 
 
19.45 -  10, Kodaňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k údajnému úniku plynu. Dle sdělení 

lékaře ZZS se nejednalo o únik a jednotka byla odvolána z trasy zpět na stanici. 
 
20.56 -  2, Čiklova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uhasila tlakovou vodou hořící tříděný odpad (papíry) 

v plechovém kontejneru. Příčina poţáru beze škody nebyla zjištěna (kouření, 
úmysl). 

 
21.05 -  9, U Elektry  
 -sklad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 čerpala vodu ze skladu o půdorysných rozměrů 20 x 

20 m. Nasazeno plovoucí čerpadlo. 
 
21.56 -  3, Kubelíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu otevření dveří bytu. Dveře 

otevřeny s poškozením dvou zámků. Uţivatelka bytu předána do péče ZZS. 
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22.36 -  2, Čiklova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k údajnému poţáru odpadu v dalším 

kontejneru. Na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o jiţ hašený poţár papírů 
v plechovém kontejneru. Jednalo se pouze o páru. 

 
23.15 -  3, Kubelíkova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uhasila tlakovou vodou hořící směsný odpad 

v plastovém kontejneru. Poţárem byl kontejner poškozen. Příčina poţáru nebyla 
zjištěna (kouření, úmysl). 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
00.52 -  15, Dolnoměcholupská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Automobil skončil mimo vozovku převrácený na střeše. Příslušníci 
jednotky jej postavili zpět na kola, odpojili AKU a zasypali vyteklé provozní kapaliny. 
Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
02.54 -  2, Apolinářská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Příslušníci jednotky u havarovaného automobilu odpojili AKU a zasypali 
vyteklé provozní kapaliny. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
03.08 -  1, Praţský Hrad, I. Nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, 

jednalo se o planý poplach.  
 
03.32 -  8, Horňátecká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Příslušníci jednotky u havarovaného automobilu odpojili AKU. 
 
05.53 -  10, Dolní Chaloupky  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 uhasila tlakovou vodou hořící směsný odpad 

v plechovém kontejneru. Příčina poţáru beze škody nebyla zjištěna (kouření, 
úmysl).  

 


