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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 04. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 03. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 04. 12. 2010 

 
06.53 – 5, Plzeňská  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS DPP, st. Kačerov, nakolejila pomocí automobilového jeřábu vykolejený 

vůz tramvajové soupravy. 
 
07.14 – 15, Švehlova   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN jednoho OA. Vozidlo bylo 

odpojením AKU zajištěno proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl likvidován 
sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
07.14 – 13, K Zahrádkám  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, byla vyslána k případu nekontrolovaného hoření 

plynového kotle etáţového topení, v koupelně ve 2. NP řadového RD. Současně 
došlo k úniku plynu do bytových prostor. Plamenným hořením byla zničena 
elektroinstalace kotle v místě regulačního ventilu a očazena malba v koupelně. 
Jednotka změřila koncentraci zemního plynu v bytě a byt odvětrala. HUP byl uzavřen 
majitelkou před dojezdem jednotky. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 
kotle v důsledku samovolného pádu uvolněného kotle ze závěsu na stěně koupelny. 

 
07.20 – 15, Karosářská    
 - depo – 
 Jednotka HZS DPP, st. Hostivař, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina 

aktivace čidla zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
07.37 – 8, Střelničná   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána na ţádost DPP k uvolnění tramvajové trati. 

Trať byla uvolněna před dojezdem jednotky. Jednotka se z cesty vrátila na základnu. 
 
07.58 – 6, Evropská   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP, st. Kačerov, byla vyslána k vyproštění osob ze zablokovaného 

výtahu ve stanici metra „Dejvická“. Osoby byly vyproštěny před dojezdem jednotky. 
Jednotka nezasahovala. 

 
08.11 – 12, Na Poustkách  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala tlakovou vodou plně rozvinutý poţár 

uţitkového OA Citroën Berlingo, r. v. 1998. Poţárem bylo vozidlo zcela zničeno. 
Příčinou vzniku poţáru byla technická závada palivového systému – únik PHM na 
horký blok motoru a výfukovou soustavu. Na místě Policie ČR – MO Modřany. 

 Škoda: 50.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
08.24 – 13, Amforová   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, odstranila následky DN autobusu a OA se zraněním 

jedné osoby. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a 
provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 
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08.43 – 2, Sokolská  
 - administrativní objekt – 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí AZ rampouchy ze střechy objektu. Případ byl 

předán MP. 
 
09.01 – 10, Na Slatince  
 - objekt v rekonstrukci – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, prověřila aktivaci EPS v objektu v průběţné rekonstrukci. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe čidlo EPS bylo aktivováno zplodinami při práci 
s rozbrusem. Jednalo se o planý poplach. 

 
09.38 – 6, Evropská   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP, st. Hostivař, byla vyslána k vyproštění osob ze zablokovaného 

výtahu ve stanici metra „Dejvická“. Osoby byly vyproštěny před dojezdem jednotky. 
Jednotka nezasahovala. 

 
09.53 – 5, V Úvalu    
 - nemocnice – 
 Jednotka HZS FN Motol odstranila rampouchy ze střechy pavilónu mikrobiologie 

v areálu FN Motol. 
 
10.08 – 8, Sokolovská   
 - metro –  
 Jednotka HZS DPP, st. Hostivař, vyprostila osoby ze zablokovaného výtahu ve stanici 

metra „Florenc“. 
 
10.11 – 1, Staroměstské nám.  
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila pomocí AZ rampouchy ze střechy 

Staroměstské radnice. 
 
12.53 – 14, Chlumecká   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP, st. Hostivař, byla vyslána k vyproštění osob ze zablokovaného 

výtahu ve stanici metra „Černý Most“. Osoby byly vyproštěny před dojezdem 
jednotky. Jednotka nezasahovala. 

 
13.12 – 15, U Kabelovny   
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva odstranila rampouchy ze střech objektů v areálu fy Zentiva.  
 
13.46 – 8, Na Průhonu  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha, st. 1 a 3, odčerpaly pomocí plovoucích a kalového čerpadla 

vodu ze zatopené výměníkové stanice. Byl odpojen přívod elektrické energie.  
 
13.51 – 6, Aviatická   
 - parkoviště – 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala zasypáním sorbentem únik PHM z OA na parkingu 

v sektoru „C“. 
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14.50 – 6, Na Petřinách x Pod Novým lesem  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala tlakovou vodou ţhnutí brzdových bubnů obou 

dvoumontáţí zadních kol NA IVECO, r. v. 1998. Příčinou vzniku poţáru byla 
technická závada brzdového systému – zadření. Na místě Policie ČR – MO Břevnov. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 500.000 Kč 
 
14.58 – 4, V Horkách  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, odstranila pomocí AZ rampouchy ze střechy činţovního 

domu. 
 
15.07 – 9, Drahobejlova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána z důvodu podezření na únik ke změření 

koncentrace plynu ve světlíku činţovního domu. Měřením nebylo nic zjištěno. Případ 
byl předán plynárenské pohotovosti. Na místě MP. 

 
15.23 – 19, Martinická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, otevřela zabouchnuté vchodové dveře do bytové 

jednotky v panelovém domě. Případ byl předán uţivatelce. 
 
16.00 – 3, Sudoměřská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala dţberovou stříkačkou ţhnutí spodní části 

mopu odloţeného na domovní komunikaci v 5. NP činţovního domu. Příčinou vzniku 
poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení. Na místě Policie ČR – MO Ţiţkov. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
16.02 – 11, Ke Kateřinkám  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, byla vyslána na ţádost Policie ČR k otevření bytové 

jednotky v 5. NP panelového domu. V bytě se nacházela nemocná ţena. Byt otevřela 
sama před zahájením násilného vstupu. Jednotka dále nezasahovala. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
16.07 – 1, Praţský hrad, III. nádvoří  
 - administrativní objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, prověřila aktivaci smyčky EPS ve 4 kancelářích. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe aktivace byla způsobena poruchou EPS. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
16.09 – 5, V Úvalu  
 - nemocnice – 
 Jednotka HZS FN Motol odčerpala vodu ze zatopeného kolektoru. 
 
16.38 - 1, Praţský hrad, III. nádvoří  
 - administrativní objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, prověřila aktivaci smyčky EPS ve 2 kancelářích. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe aktivace byla způsobena poruchou EPS. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
17.48 – 5, V Úvalu  
 - nemocnice – 
 Jednotka HZS FN Motol odstranila rampouchy ze střechy pavilónu N, budovy 

patologie a budovy dětské psychiatrie v areálu FN Motol. 



 

4 

 
18.20 - 15, U kabelovny  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP Zentiva byla vyslána k zajištění úniku metanolu v objektu chemie 

č.223. Příslušníci jednotky únik likvidovali a zajištěnou kapalinu předali chemikovi 
objektu. 

 
20.10 - 2, Mánesova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána ke zjištění původu slabého zápachu kouře 

v bytě. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o jiţ vyhaslé nedopalky od cigaret. 
Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost neznámé osoby 
při odhození nedopalku cigarety. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
21.11 - 11, Zakouřilova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před příjezdem 

jednotky na místo, jednotka byla odvolána z cesty. 
 
21.21 - 1, Hrad III.nádvoří  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o poruchu systému. Jednotka nezasahovala. 
 
22.59 - 16, Ke Zděři  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.8 byla vyslána ke zjištění původu kouře nad lesíkem. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o páru vystupující z kanalizace. 
 
23.17 - 4, Počátecká  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k asistenci ZZS. Příslušníci Jednotky na místě 

provedli měření koncentrace CO s negativním výsledkem. 
 
23.23 - 8, Střelničná  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP DP hl. m. Prahy (st. Hostivař) byla vyslána ke zjištění původu kouře 

ve stanici metra. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o ţhnutí elektroinstalace el. 
přímotopu. Podle velitele zásahu poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru 
byla technická závada spotřebiče. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
00.28 - 5, Na Zlíchově  
 - plastový kontejner -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Poţárem byl celý kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku 
poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 7 000,-Kč 
 
00.50 - 8, Karlínské nám. bez č.  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k likvidaci poţáru odpadkového koše. Poţár 

byl uhašen před příjezdem jednotky na místo, jednotka nezasahovala. Poţárem ke 
škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení 
neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,-Kč 
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01.08 - 10, Záběhlická  
 - plechový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 
pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
04.06 - 4, Na bitevní pláni  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl v bytě 

nalezen muţ při vědomí. Případ byl předán příslušníkům Policie ČR. 
 
05.48 - 1, Vodičkova  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se pravděpodobně jednalo o poruchu systému.  
 


