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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 07. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 06. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 07. 12. 2010 

 
07.56 – 4, Michelská  -

demolice- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1, 5 a 6 likvidovaly 3 C proudy vody v dýchací technice 

poţár patrových buněk bývalé ubytovny v demolici. K hasebnímu zásahu byla 
dodávána voda dopravním vedením z potoka a kyvadlovou dopravou vody 
cisternou. Poţár se rozšířil na celý prostor budovy. V objektu přebývaly osoby bez 
trvalého přístřeší. Objekt bude v nejbliţších dnech odstraněn. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
09.01 – 15, Ravennská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala za pomoci sorbentu únik PHM z navrtané 

nádrţe osobního automobilu po krádeţi. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
09.17 – 6, Aviatická  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala jedním proudem tlakové vody poţár 

v motorové části OA Škoda Fabia, r. v. 2001 Automobil byl nastartovaný 
zaparkován před budovou Cargo Menzeis. Poţárem byl zcela zničen motorový 
prostor a působením sálavého tepla došlo k poničení vnitřního prostoru vozu. 
Příčinou vzniku poţáru byla technická závada na palivovém systému automobilu. 

 Škoda: 20.000,- Kč 
 
09.38 – 4, Veslařský ostrov  
 -řeka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí sorpčních hadů a spilklínu z člunu 

provozní kapaliny vyteklé z garáţe Městské policie do řeky Vltavy. Předáno Policii 
ČR, která zajistila likvidaci. 

 
09.49 – 4, Táborská   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu dopravní nehody. Na místě 

dle sdělení DP nebyla jednotka potřeba a nezasahovala. 
 
10.02 – 2, Náměstí Míru   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila rampouchy hrozící pádem ze střechy za 

pomoci  automobilového ţebříku. 
 
10.20 – 4, Na hřebenech  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS ČT prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o planý poplach, 

spuštění čidla způsobilo nastartování OA. Jednotka nezasahovala. 
 
10.39 – 2, Nám. Jiřího z Poděbrad  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o planý poplach, 

spuštění čidla způsobily práce na vzduchotechnice. Nebezpečí nehrozilo a jednotka 
nezasahovala. 
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10.51 – 4, Kaplická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem přes okno po 

nastavovacím ţebříku bytovou jednotku a nemohoucí osobu předala do péče ZZS. 
Předáno Policii ČR. 

 
11.27 – 17, Laudova  
 -mateřská škola- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila rampouchy a sněhové převisy ze střechy 

MŠ za pomoci automobilového ţebříku. Předáno řediteli školy. 
 
11.44 – 1, Josefská   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila rampouchy a sněhové převisy hrozící 

pádem ze střechy.  
 
12.14 – 1, Trţiště   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 neutralizovala kyselinu rozlitou na několika místech 

v objektu. Nebezpečná látka byla odvezena k ekologické likvidaci. 
 
12.21 – 2, Sokolská 62   
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila rampouchy a sněhové převisy ze střechy 

za pomoci automobilového ţebříku. 
 
13.52 – 10, V předpolí   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu odstranění sněhového 

převisu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o prasklou skleněnou 
část střechy, jednotka nezasahovala, nebezpečí nehrozilo. 

 
15.30 – 1, Palackého  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila rampouchy a sněhové převisy ze střechy 

za pomoci automobilového ţebříku. Majitel poučen o dalším odstranění ledu. 
 
16.02 – 18, Beranových  
 -provozní objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 10 a SDH Letňany byly vyslány k případu 

poškozeného plynového potrubí v areálu závodu Avia. Jednalo se o spadlé potrubí 
se zemním plynem. Z okolních budov evakuováno 5 osob. Vedení závodu zajistilo 
vypnutí el. proudu a zabezpečení kanalizace. Jednotka spolu s plynaři provedla 
měření s negativním výsledkem. Předáno vedení podniku. 

 
18.35 – 5, Bozděchova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, provedla na ţádost Policie ČR násilný vstup vchodovými 

dveřmi do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byla nalezena osoba ex. 
Případ byl předán Policii ČR. 
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18.58 – 3, Radhošťská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou ţhnutí komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner nebyl poţárem poškozen. Příčina vzniku poţáru 
nebyla zjištěna (nedbalost – vysypání ţhavého popela, kouření, úmyslné zapálení 
neznámým pachatelem). Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 7.000 Kč 
 
20.40 – 10, Starostrašnická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, změřila koncentraci CO v bytové jednotce v činţovním 

domě. Měřením byla zjištěna zvýšená koncentrace. Jednotka byt odvětrala a 
uţivatelka byla poučena o nutnosti revize plynových spotřebičů.  

 
21.08 – 3, Čáslavská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost Policie ČR násilný vstup vchodovými 

dveřmi do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byla nalezena osoba ex. Na 
místo byla povolána ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
21.32 – 6, Majerové  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, změřila koncentraci CO v bytové jednotce v činţovním 

domě. Měřením byla zjištěna zvýšená koncentrace v koupelně. Jednotka koupelnu 
odvětrala a bylo doporučeno nepouţívat do doby odborné revize plynový průtokový 
ohřívač vody. Na místě ZZS. 

 
22.01 – 3, Na Balkáně x Kunešova   
 - bouda – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny poţár 

provizorní dřevěné boudy cca 2 x 3 m. Poţárem byla bouda zničena. Příčinou 
vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 
Policie se nedostavila.  

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
22.51 – 3, Jeseniova x Zelenky-Hajského   
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou ţhnutí komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner nebyl poţárem poškozen. Příčinou vzniku poţáru 
bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. Policie se 
nedostavila. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 7.000 Kč 
 
23.07 – 17, Hrozenkovská   
 - přírodní prostředí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k údajnému poţáru v dáli. Průzkumem 

oznamovatelem určeného prostoru nebyly zjištěny ţádné příznaky poţáru. Jednalo 
se pravděpodobně o planý poplach.   

 
23.30 – 6, Československé armády  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, provedla násilný vstup do bytové jednotky v činţovním 

domě. V bytě se nacházela nemohoucí osoba. Na místo byla povolána ZZS. Případ 
byl předán Policii ČR. 
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23.36 – 3, Jeseniova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné 
zapálení neznámým pachatelem. Policie se nedostavila. 

 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
02.59 – 16, Výpadová  
 - sloup VO – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, likvidovala pomocí PHP CO2 z automobilového ţebříku 

poţár hlavice sloupu VO. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 
elektroinstalace – zkratový jev vlivem zatékající vody z tajícího sněhu. Na místě 
Policie ČR. 

 Škoda: 5.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
03.56 – 2, Jana Masaryka  
 - škola – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila pomocí AZ sněhový převis hrozící pádem na 

přístupovou komunikaci do budovy ZŠ. 


