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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 06. 09. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 05. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 06. 09. 2010 

 
 
07.54 - 6, Charlese de Gaulla  
 - neobydlený objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána ke zjištění původu kouře vystupujícího 

z okna objektu. Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno.   
 
09.14 - 12, U soutoku  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky MSDH Cholupice odstranili pomocí motorové pily tři nakloněné 

stromy hrozící pádem.  
 
10.10 - 4, Horní  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána ke zjištění původu kouře vystupujícího 
z okna domu. Po násilném vstupu do objektu bylo zjištěno, že se jednalo o spálené 
potraviny. Požárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 
požáru byla nedbalost uživatele bytu při přípravě potravin. 

 
10.30 - 11, Pod mostem 
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS st.3 odvezli pomocí kontejnerového automobilu pytle 

s pískem připravené proti případné povodni.  
 
12.04 - 8, Pod sídlištěm 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k likvidaci údajného požáru popelnice. 

Průzkumem na místě ani v okolí nebylo nic zjištěno.   
 
12.21 - 2, Botičská 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k likvidaci požáru karmy. Průzkumem bylo 

zjištěno, že požár, kterým nedošlo ke škodě, byl uhašen uživatelkou před příjezdem 
jednotky na místo. Příčinou vzniku požáru byla technická závada hořáku karmy. 

 
13.25 - 17, Na Radosti  
 - kabelový kanál - 
 Jednotka HZSP DP hl.m.Prahy (st. Zličín) byla vyslána k prověření signalizace čidla 

EPS N. Příčina reakce čidla nebyla zjištěna. 
 
13.28 - 22, K dálnici 
 - volné prostranství -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.4 likvidovali vodou ze džberové stříkačky požár 

travního porostu na ploše cca 2 x 1m. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 
požáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku 
cigarety, vyloučit nelze ani úmyslné zapálení. 

 
14.11 - 7, Schnirchova 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Byt otevřela sama uživatelka. 

Jednotka nezasahovala. 
 
14.44 - 4, Na dolinách  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
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18.25 - 5, V úvalu  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila hlášení signalizace EPS v areálu nemocnice. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
18.50 – 7, Dukelských hrdinů  
 -sklep- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem v dýchací technice požár izolace el. 

kabelů v provizorním skladu s nářadím v suterénu činžovního domu. Požárem bylo 
poškozeno cca 10 metrů kabelů stočených do kluba. Příčinou vzniku požáru bylo 
úmyslné zapálení.  

 
20.36 – 7, Jateční  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár odpadu v plastovém kontejneru, který byl 

plamenným hořením zcela zničen. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 
22.36 – 5, Za Knotkem  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár odpadu ve dvou plastových kontejnerech, 

které byly plamenným hořením zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné 
zapálení.  

 
00.08 – 3, Lucemburská 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár odpadu v plastovém kontejneru, který byl 

plamenným hořením zcela zničen. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 
00.33 – 9, Teplická 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár potravin na sporáku v bytě v 7.NP 

panelového domu. Požár poškodil digestoř nad plynovým sporákem a část 
kuchyňské linky. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost uživatele bytu.  

 
05.32 – 13, Pražský okruh 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k požáru blízko komunikace. 

Průzkumem na místě zásahu nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
05.45 – 15, Ke Kablu 
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila hlášení signalizace EPS v areálu výrobního 

podniku. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  


