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

                    od 06.00 hodin dne 19. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 20. 09. 2010 

 
06.10 – 5, Grafická  
 -demolice- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 7 byly vyslány k případu požáru objektu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o objekt v demolici, ve kterém 
došlo k vypalování kabelů. Příčinou vzniku požáru bylo zakládání ohňů. Předáno 
Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
06.36 – 10, Před Skalkami  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu kouře v domě. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny v jedné z bytových 
jednotek. Požár byl uhašen před příjezdem jednotky vodou z místního zdroje. 
Příčina vzniku požáru byla nedbalost uživatele bytu při přípravě potravin.  

 Škoda: 0,- Kč 
  
 
07.44 – 10, Kubánské náměstí  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zasypala sorbentem olejovou skvrnu 1x1 metr. Na 

místě Městská policie.  
 
08.21 – 4, Nad lesním divadlem  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k požáru travnatého porostu. 

Průzkumem na místě nebylo nic nalezeno. Jednalo se o planý poplach.  
 
11.57 – 2, Jaromírova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na žádost PČR pomocí AZ 30 násilný vstup 

do bytové jednotky. V bytě nalezena žena, která byla předána do péče ZZS. 
 
12.39 – 5, Na vysoké 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Po 

otevření bytu byly zajištěny spálené potraviny na sporáku. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost uživatele bytu při přípravě potravin.  

 Škoda: 0,- Kč 
  
16.04 – 3, Na Parukářce  
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vycházejícího kouře z objektu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů bezdomovci. 
Na místě nebyl nikdo nalezen. Příčinou požáru bylo úmyslné zakládání ohně. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
16.23 – 6, Aviatická  
 - letiště Ruzyně – 
 Jednotka HZS Praha Ruzyně ochladila pomocí ventilátoru Papin přehřáté brzdové 

obložení letadla.  
 
 
 



 

2 

18.58 – 5, Na Vysoké  
 - garáž – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla volána k případu kouře vycházejícího z garáže. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o pálení stavebního odpadu na 
ploše 2x2metry. Jednotka likvidovala požár pomocí tlakové vody. Příčinou vzniku 
požáru bylo úmyslné zapálení. Na místě PČR.   

 Škoda: 0,- Kč 
  
19.00 – 21, K poště  
 -mateřská škola- 
 Jednotka SDH Kolovraty likvidovala pomocí CO2 přístrojů a chemie vosí hnízdo 

v mateřské škole. 
   
19.06  3, Koněvova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na žádost Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky pomocí AZ-30. V bytě nalezená osoba předána ZZS. 
 
19.26 – 11, Konstantinova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

byla nalezena osoba exitus. 
 
02.38 – 20, Olomoucká  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 ve spolupráci s jednotkou HZS středočeského kraje 

likvidovala následky dopravní nehody OA a kamionu na dálnici. Zraněné osoby byly 
v péči ZZS před příjezdem jednotky. Jednotka vrátila pomocí dvou AD převrácený 
kamion zpět na kola, zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno 
PČR. 

 


