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

                    od 06.00 hodin dne 16. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 17. 12. 2010 

 

 

06.38 – 1, Václavské nám.   

 - stanice metra – 

Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření slabého zakouření nástupiště stanice 

metra. Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach 

 

08.56 – 5, V botanice   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí AZ rampouchy nad vchodem do objektu 

hrozící pádem na komunikaci. Předáno volajícímu. 

 

09.00 – 9, Prosecká   

- garáţ – 

Za přítomnosti operativního výjezdu SKPV OŘP Praha a psovoda Policie ČR se 

psem na detekci akcelerantů hoření bylo provedeno došetření případu poţáru 

garáţe.  

 

09.31 – 9, Prosecká    

 - montáţní jáma – 

 Jednotka HZS Praha pomocí plovoucího čerpadla odčerpala na ţádost Policie ČR 

zatopenou montáţní jámu. 

 

09.34 – 2, Anny Letenské   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Praha odstranila za pomoci AZ rampouchy na d vchodem do 

objektu hrozící pádem na chodník. 

 

09.48 – 16, Ametystová   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu zatopeného sklepa. Průzkumem na 

místě zjištěno, ţe se jedná o prasklý vodovodní řád v garáţi. Jednotka uzavřela 

HUV, čerpání si zajistí majitel. 

 

11.11 – 8, Kostřínská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do 

bytu násilný vstup bez poškození a uvnitř nalezenou nemohoucí osobu předala do 

péče ZZS. Předáno Policii ČR. 

 

12.10 – 6, Aviatická  

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Při cestě k případu jedno výjezdové vozidlo havarovalo, při nehodě byli 

zraněni dva příslušníci a byli dopraveni k ošetření do nemocnice. Předáno Policii 

ČR. 

 

12.37 – 16, K cementárně   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 8 odstranila pomocí AZ30 rampouchy ze střechy 

domu pro seniory. 

 

12.54 – 10, Na padesátém   
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 - zastávka MHD – 

 Jednotka HZS DPP Hostivař odstranila rampouchy z autobusové zastávky MHD. 

 

13.04 – 15, U kabelovny   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o únik páry. 

 

14.12 – 1, Ţitná   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí AZ30 rampouchy ze střechy 

obytného domu. 

 

14.39 – 15, U kabelovny   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Zentiva odstranila sněhové převisy a rampouchy ze střechy 

provozního objektu. 

 

15.38 – 4, Na Kníţce  

 - chata – 

 Jednotky HZS Praha a SDH Kunratice likvidovaly 1C proudem poţár dřevěné chaty 

v demolici v plném rozsahu. Příčina vzniku poţáru je spojena s přebýváním osob 

bez trvalého přístřeší uvnitř chaty. Jednalo se pravděpodobně o nedbalost 

při pouţívání otevřeného ohně či při kouření. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

15.52 – 8, Vítkova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k odstranění rampouchu na střeše 

domu. Nebylo moţné postavit AZ30. Volající byla poučena a jednotka se vrátila 

zpět na základnu. 

 

16.04 – 3, Na vápence  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k poţáru bytové jednotky. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár odpadu a starého křesla na balkoně 

bytové jednotky. Dle sdělení uţivatelky bytu škoda nevznikla. Příčinou vzniku 

poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

17.05 – 6, Aviatická   

 - EPS – 

 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 

 

17.45 – 13, Sezemínská  

 - osobní automobil – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem poţár osobního automobilu Ford 

Mondeo. Poţárem byla zničena motorová část vozu s částí přístrojové desky. 

Interiér vozu byl poškozen sálavým teplem a zplodinami hoření. Příčinou vzniku 

poţáru byla technická závada elektroinstalace vozu. 

 Škoda: 80 000,- Kč 

 

18.06 – 15, Milánská   

 - obytný objekt – 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osob uvízlých ve výtahové 

kabině. Osoby byly vyproštěny před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. 

 

19.20 – 6, Jaselská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla přes okno za pouţití nastavovacího 

ţebříku násilný vstup do bytové jednotky. V bytě nalezená ţena při vědomí byla 

předána do péče ZZS. 

 

22.12 - 6, Aviatická   

 -letadlo- 

 Jednotky HZS Letiště a HZS Praha stanice 1, 2, 3, 7, 8 byly vyslány k případu 

stavu nouze. Dle rozhodnutí HZS Letiště, p. Vorlíčka se jednotky vrátily zpět na 

základny. 

 

22.18 – 6, Aviatická   

 -provozní budova- 

 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 8 prověřily hlášení o zakouření v šatně. 

Průzkumem potvrzen slabý zápach po spálených potravinách. Nenalezen zdroj. 

Předáno HZS Letiště. 

 

22.29 - 17, Depo Zličín, Na Radosti   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS DP Zličín prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu depa. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 

23.24 – 2, Slezská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému pouţití. 

 

01.16 – 4, Dobronická  

 -provozní objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 6 likvidovaly za poţití 1C proudu a v dýchací 

technice poţár uskladněných barev a vybavení v hale 7. Zplodiny hoření, které 

očadily prostory celého skladu, byly odvětrány za pouţití přetlakové ventilace. 

Škoda: 100.000,- Kč 

 

01.37 – 17, Makovského   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Předáno 

majitelce. 

 

03.25 – 5, Nádraţní   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Předáno 

MP. 

 

04.55 – 8, Libeňský most  

 -demolice- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala tlakovou vodou a v dýchací technice 

poţár odpadu na ploše 4 x 4 metry v objektu demolice. Příčinou vzniku poţáru bylo 

s největší pravděpodobností úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

 
 


