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

                    od 06.00 hodin dne 14. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 15. 09. 2010 

 
09.54 – 14, Na Obrátce 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala sorbentem olejovou skvrnu cca 1 x 1 m pod 

obytným automobilem. Na místě Policie ČR. 
 
11.09 – 11, Kloboukova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, otevřela zabouchnuté vchodové dveře do bytové 

jednotky v panelovém domě. V bytě se nacházelo malé dítě ve věku 4 let. Dítě bylo 
předáno matce. Na místě Policie ČR. 

 
11.21 – 6, Studentská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila pomocí AZ uvolněnou omítku na fasádě 

činžovního domu. 
 
11.23 – 3, Seifertova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k údajnému zápachu plynu v činžovním 

domě. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zápach chemických složek barev 
z tiskařského stroje. Jednalo se o planý poplach.  

 
12.20 – 10, Ke Strašnické  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla v DT násilný vstup po AZ oknem po rozbití 

skleněné výplně do bytové jednotky ve 4. NP činžovního domu. V bytě byla 
nalezena osoba ex. Jednotka vypnula přívod elektrické energie a plynu do bytu. 
Byla pořízena fotodokumentace poškození okna. Případ byl předán Policii ČR a 
ZZS. 

 
13.21 – 12, Mazancova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny ohniště po 

nenahlášeném pálení odpadu. Na místě MP. 
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
17.15 – 4, Choceradská   
 - vodní tok – 
 Jednotky HZS Praha, st. 2 (chemicko-technické oddělení) a 4, byly vyslány 

k případu neznámé látky (pěny) na hladině potoka. Průzkumem bylo zjištěno, že se 
jednalo o roztok saponátového přípravku. Další nebezpečí kontaminace nehrozilo. 
Jednotka dále nezasahovala. 

 
18.08 – 12, Branišovská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. 
 
18.08 – 11, Ryšavého   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotky HZS Praha st.4 a 5 byly vyslány k dopravní nehodě OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 
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19.33 - 6, Pod kaštany   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. 
 
20.23 - 15, U kabelovny  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS č. 919. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
21.30  - 15, Ke Kablu  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
21.48 - 8, Ronkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

v bytě nalezen muž v nemohoucím stavu, který byl následně předán ZZS. 
 
23.06 - 4, V Horkách  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána ke zjištění původu kouře v domě. 
Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny v jednom z bytů. 
Požárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost uživatelky bytu při přípravě potravin. 
Škoda: 0,-Kč 

  
 
23.49 - 5, Stroupežnického  
 - plastový kontejner -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

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

 Škoda: 7 000,-Kč 

  
 
01.04 - 6, Mládeže - velkokapacitní kontejner -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 likvidovali vodním proudem 1C požár odpadu 

v plechovém velkokapacitním kontejneru. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou 
vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,-Kč 
   
 
03.10 - 3, V zahrádkách  
 - plastové kontejnery -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

ve dvou plastových kontejnerech na tříděný odpad. Požárem byly oba kontejnery 
zcela zničeny. Účinky požáru byl dále poškozen pravý bok a interiér OA Opel Astra 
1.6, levý zadní světlomet OA Škoda Fabia a vybavení RIS v obvodové stěně 
pozemku objektu. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení 
neznámým pachatelem. 

 Škoda: 200 000,-Kč 
  

03.45 - 3, K Červenému dvoru  
 - plastové kontejnery -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

ve třech plastových kontejnerech na tříděný odpad. Požárem byly všechny 
kontejnery zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení neznámým 
pachatelem. 

 Škoda: 21 000,-Kč 
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03.55 - 3, Na Třebešíně  
 - plastové kontejnery -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

ve třech plastových kontejnerech a jedné popelnici na tříděný odpad. Požárem byly 
všechny nádoby zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení 
neznámým pachatelem. 

 Škoda: 22 000,-Kč 

  
04.03 - 3, Nad kapličkou  
 - plastové kontejnery -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

v jednom  plastovém kontejneru a jedné popelnici na tříděný odpad. Požárem byly 
obě nádoby zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení 
neznámým pachatelem. 

 Škoda: 8 000,-Kč 

  
 
05.28 - 5, Jinonická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k zajištění stromu spadlého na komunikaci. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o ulomenou větev, která byla odstraněna 
z vozovky. Při zpáteční cestě došlo ke střetu s autobusem MHD, při kterém byla 
poškozena pouze zpětná zrcátka obou vozidel. Ke zranění nedošlo. Případ byl 
zadokumentován.   

 
05.57 - 15, Kablu  
 - provozní objekt -  
 Jednotka HZSP Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


