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

                    od 06.00 hodin dne 01. 11. 2009 do 06.00 hodin dne 02. 11. 2009 

 

9.00 – 6, Nad tratí  

 -obytný objekt- 

 Bylo provedeno došetření požáru sklepní kóje za přítomnosti Policie ČR. Byla 

pořízena fotodokumentace. Služební pes PČR provedl negativní značení na 

akceleranty hoření. Po doplnění svědeckých výpovědí a ohledání místa požáru 

bylo zjištěno, že příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření neznámé osoby. 

 Škoda: 50.000,-Kč 

  

07.43 – 9, Jablonecká   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezená osoba byla předána do péče ZZS. 

 

09.08 – Ortenovo nám.   

 -obytný objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 7 předaly do péče ZZS osobu ve špatném 

zdravotním stavu. 

 

10.33 – 18, Ke stadionu   

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 1 C proudem požár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 7.000 Kč  

  

12.21 – 5, Kukulova   

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 

sorbentem. 

 

13.54 – 1, Masarykovo nábř.   

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu kouře z osobního 

automobilu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o prasklou hadičku 

přívodu paliva. Nebezpečí nehrozilo. Jednotka nezasahovala. 

 

14.47 – 15, Plukovníka Mráze  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu požáru porostu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů. Uhašeno před příjezdem 

a jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku požáru bylo vypalování kabelů.  

 Škoda: 0,-Kč 

  

16.43 – 5, Radlická   

 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky po DN dvou osobních 

automobilů. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin. 

 

17.21 – 13, Na Radosti   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS DP Zličín prověřila hlášení čidla EPS. Jednalo se o planý poplach. 
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19.46 – 14, Bobkova   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 10, byla vyslána k otevření bytové jednotky v panelovém 

domě. Byt byl otevřen uživatelem. Jednotka dále nezasahovala. 

 

19.50 – 4, Čestmírova  

 - rekonstrukce – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala v dýchací technice 1C proudem vody od 

cisterny požár stavebního odpadu v místnosti 4 x 4 m ve vyklizeném objektu 

určeném k rekonstrukci. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

  

22.50 – 6, Aviatická   

 - letiště – 

 Jednotka HZS Letiště likvidovala sorbentem olejovou skvrnu cca 0,5 m
2
. 

 

23.00 – 10, Jabloňová   

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 

  

23.17 – 11, Cigánkova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala sorbentem olejovou skvrnu na vozovce na 

ploše cca 2 x 1 m.  

 

01.26 – 12, Výletní  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). 

 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 

 

02.58 – 3, Táboritská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla pomocí rozbrusu násilný vstup do místnosti 

s hlavním uzávěrem vody a uzavřela ho z důvodu úniku vody v jedné z bytových 

jednotek.  

 

03.36 – 10, Jabloňová  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení  

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

 

 

 
 


