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

                    od 06.00 hodin dne 27. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 28. 11. 2010 

 
06.03 – 6, Sartoriova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření dveří do bytu na ţádost 

Městské policie. Dveře byly otevřeny před příjezdem, jednotka nezasahovala. 
 
07.26 – 4, Pravá  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela násilným vstupem dveřmi bez poškození 

bytovou jednotku. Předáno Policii ČR. 
 
08.52 – 2, Máchova  
 -neobydlený objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 5 likvidovaly poţár jedné místnosti opuštěného 

objektu v plném rozsahu 1 C proudem a proudem tlakové vody v dýchací technice 
z automobilového ţebříku. Jednotka nasadila přetlakovou ventilaci a provedla 
prohlídku celého objektu. Jednalo se o poţár naskladněného odpadu a starého 
nábytku. V dlouhodobě neobývaném objektu přebývají osoby bez trvalého přístřeší. 
Předáno Policii ČR. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření či pouţívání 
otevřeného ohně. 

  
11.51 – 6, Náměstí Interbrigády  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu vyproštění ţeny z koupelny. 

Ţena vyproštěna před příjezdem jednotky a předána do péče ZZS. 
 
13.07 – 16, Starolázeňská   
 -strom- 
 Jednotka SDH Velká Chuchle byla vyslána k případu stromu hrozícího pádem na 

komunikaci. Jednotka strom rozřezala motorovou pilou. 
 
14.17 – 8, Pomořanská   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření bytu pro ZZS. Před 

příjezdem jednotky na místo byt otevřen, jednotka nezasahovala. 
 
16.22 – 12, Za sídlištěm  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytu. Po dohodě 

s Policií ČR nebyl násilný vstup proveden, jednalo se o opilou osobu. 
 
16.22 – 10, Vršovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 

jednotku na ţádost Policie ČR. Osoba předána do péče ZZS.  
 
17.12 – 4, Michelská  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS v kabelovém kanále. Jednalo se 

o planý poplach, jednotka nezasahovala. Příčina spuštění čidla nebyla zjištěna. 
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18.04 – 13, Praţský okruh   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody 2 x OA. 

Zraněné osoby předány do péče ZZS. Jednotka provedla protipoţární opatření, 
zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem a předala případ Policii ČR. 

 
18.38 – 4, Horáčkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, otevřela bez poškození zabouchnuté vchodové dveře 

do bytové jednotky v 9. NP panelového domu. 
 
19.31 – 5, Kukulova   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila následky DN dvou OA se zraněním dvou 

osob. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních 
kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
20.46 – 4, Vikova   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla na ţádost rodinných příslušníků z důvodu 

nebezpečí z prodlení násilný vstup vchodovými dveřmi do bytové jednotky v 7. NP 
panelového domu. V bytě byla nalezena ţena při vědomí. Předáno rodinným 
příslušníkům.  

 
21.04 – 11, Stříbrského   
 - přírodní prostředí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, byla vyslána k případu kouře vycházejícího z areálu 

Milíčovského lesa. Průzkumem nebyly příznaky poţáru zjištěny. Jednalo se 
pravděpodobně o planý poplach. 

 
21.16 – 8, Hnězdenská   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, prověřila na ţádost ostrahy aktivaci EPS v podzemních 

garáţích obytného komplexu. Průzkumem na místě byl zjištěn pouze blíţe 
neidentifikovaný slabý zápach. Příznaky poţáru nebyly zjištěny. Smyčka EPS byla 
restartována bez další odezvy. Jednalo se o planý poplach. 

 
22.45 – 9, Sokolovská  
 - metro – 
 Jednotky HZSP DPP, st. Hostivař a Kačerov, byly vyslány k případu zadýmení 

vestibulu stanice metra „Vysočanská“. Průzkumem stanice metra bylo zadýmení 
potvrzeno. Zdroj zadýmení však nebyl zjištěn. Jednotky dále nezasahovaly. 

 Škoda: 0 Kč 
  
23.35 – 4, Novodvorská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, byla vyslána k případu hustého kouře vycházejícího 

údajně ze střechy panelového domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jedná o 
zplodiny z komína plynové kotelny ústícího nad střechou objektu. Jednalo se o 
planý poplach. 

 
23.38 – 9, Mezitraťová  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou v DT plně rozvinutý poţár 

OA Š Felicia 1.3. Plamenným hořením bylo vozidlo zcela zničeno. Příčinou vzniku 
poţáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů výfukové soustavy – 
pravděpodobně únik ţhavých výfukových zplodin na izolační nátěr spodku vozidla. 
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01.05 – 1, Pštrossova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence 

z důvodu podezření na únik plynu násilný vstup do bytové jednotky v činţovním 
domě. V bytě byla nalezena starší ţena. Na místo byla povolána ZZS, které byla 
ţena předána. Případ byl předán přítomné plynárenské pohotovosti a Policii ČR. 

 
01.58 – 2, Blanická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala zasypáním sorbentem PHM vyteklé na 

vozovku. 
 
02.50 – 3, Ondříčkova  
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny poţár 

stavebního odpadu na ploše cca 4 x 2 m.  
 


