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

                    od 06.00 hodin dne 11. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 12. 09. 2010 

 
08.47 - 15, U Kabelovny  
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila hlášení EPS v areálu výrobní haly. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
09.13 – 4, Sliačská  
 -depo metra- 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu depa. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
09.33 – 8, Drahorádova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1B proudem na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0 Kč 
  
11.41 – 20, Křovinovo náměstí  
 -automobil- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár el. kabelu od akumulátoru v délce 2 cm. 

Požárem škoda nevznikla, automobil byl po havárii přední části. Příčinou vzniku 
požáru byla dopravní nehoda. 

 Škoda: 0 Kč  
  
11.57 – 7, Heřmanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár potravin, které ponechal majitel bytu na 

plynovém sporáku. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin.  
 Škoda: 0 Kč  
  
 
12.37 – 13, Bellušova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě, na žádost a za 

přítomnosti PČR. V bytě byla nalezena nemohoucí žena.  
 
12.58 – 8, Lešenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě, na žádost a za 

přítomnosti PČR. V bytě byla nalezena nemohoucí žena.  
 
13.33 – 6, K letišti  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala PHM na letištní ploše. Jednalo se o 

skvrnu cca 4x4 metry.  
 
14.35 – 11, Lečkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár potravin, které ponechal majitel bytu na 

plynovém sporáku. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin.  
 Škoda: 0 Kč  
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16.16 – 20, Tlustého  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár listí a suché trávy na volném 

prostranství. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při zakládání ohně v přírodě.  
 Škoda: 0 Kč 
  
18.07 – 16, Radotínská - Karlická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala olejové skvrny na komunikaci. Jednalo 

se o skvrnu v délce 150 metrů a 50 metrů.  
 
18.21 – 1, Panská   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí AZ 30 poškozenou římsu obytného domu. 

Římsa hrozila pádem na pěší komunikaci.  
 
18.58 – 16, Karlická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

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

 
19.01 – 9, Pod Táborem  
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k výskytu kouře v dáli. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že kouř byl způsoben vypalováním kabelů. Příslušníci jednotky 
požár likvidovali pomocí tlakové vody. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
01.00 – 10, Vršovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla kontrolu po požáru odpadu na balkoně, 

který samouhasl. Příčinou vzniku požáru bylo používání zábavné pyrotechniky. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
01.07 – 5, Ostrovského  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v 

plastovém kontejneru. Požárem byly poškozeny další dva kontejnery a o 100 metrů 
dále plastová popelnice. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

  
03.28 – 11, V jezírkách  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve 

dvou plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zničeny. Příčinou vzniku 
požáru bylo s největší pravděpodobností úmyslné zapálení. 

 


