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

                    od 06.00 hodin dne 09. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 10. 10. 2010 

 
06.24 – 6, Na Petřinách   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR zabouchnuté vstupní dveře do 

bytové jednotky. Případ byl předán Policii ČR. 
 
07.21 – 6, Aviatická   
 - parkoviště – 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala zasypáním sorbentem vyteklé PHM z OA na 

parkovišti. 
 
07.54 – 2, Karlovo náměstí  
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou žhnutí komunálního odpadu 

vysypaného na komunikaci ze sběrného vozu. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost – vysypání žhavého popela do kontejneru nebo 
popelnice krátce před sběrem.  

 
08.44 – 8, Liberecká  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala tlakovou vodou žhnoucí ohniště na 

vypalování kabelů. Příčinou vzniku požáru bylo rozdělávání otevřeného ohně na 
volném prostranství. 

  
12.13 – 15, Hokejová  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, zachránila pomocí AZ kotě uvízlé v koruně stromu ve 

výšce cca 11 m. Kotě bylo předáno majitelce. Na místě MP. 
 
14.28 – 6, K Prelátům  
 - pole – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, a jednotky SDH Nebušice a Suchdol likvidovaly třemi C 

proudy vodou od cisterny požár strniště na ploše cca 100 x 50 m. Příčina vzniku 
požáru nebyla zjištěna (úmyslné zapálení, nedbalost při kouření). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
14.31 – 8, Zenklova  
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala tlakovou vodou požár volně ležícího různého 

odpadu u kontejnerového stání. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně 
úmyslné zapálení neznámým pachatelem (děti). Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
15.16 – 3, Jeseniova  
 - odpadkový koš – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k případu žhnoucího odpadu 

v odpadkovém koši. Požár samouhasl před dojezdem jednotky. Jednotka dále 
nezasahovala. Požárem nevznikla žádná škoda. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření – odhození nedopalku do koše. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
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17.32 – 5, Jinonická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, zajistila na chodníku porušenou lahev s vytékající 

kyselinou chlorovodíkovou. Vyteklá kyselina byla neutralizována. 
 
18.01 – 7, Libeňský most  
 - odpadkový koš – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu žhnoucího odpadu v plastovém 

odpadkovém koši na zastávce MHD. Požár byl likvidován občany vodou z místního 
zdroje před dojezdem jednotky. Požárem škoda nevznikla. Příčinou vzniku požáru 
byla pravděpodobně nedbalost při kouření – odhození nedopalku do koše. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
19.10 - 11, Kryštofova  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k likvidaci údajného požáru na zahradě. 

Průzkumem příslušníků MP bylo zjištěno, že se jednalo o pálení odpadu pod 
dohledem. Jednotka byla odvolána z cesty. Příčinou vzniku požáru bylo pálení 
odpadu majitelem pozemku. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
19.30 - 2, Jugoslávská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům policie ČR. 
 
19.38 - 1, Růžová  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci po 

dopravní nehodě OA a tramvaje MHD. Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu 
na ploše cca 1 x 1 m sorbentem. 

 
19.54 - 5, Slávy Horníka  
 - neobydlený objekt - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.7 a 1 likvidovali proudem tlakové vody a vodním 

proudem 1C požár odpadu v neobydleném objektu. Požárem ke škodě nedošlo. 
Příčina vzniku požáru je v šetření. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
20.40 - 10, U trati  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

v bytě nalezen muž v nemohoucím stavu, který byl následně předán ZZS. 
 
23.38 - 9, Jablonecká  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci z OA.. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu PHM sorbentem. 
 
00.38 - 10, Srbínská  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

na ploše cca 1 x 1 m. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku cigarety.  
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01.15 - 22, Výmarova  
 - provozní objekt - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.1, 4 a 5, SDH Benice a Kolovraty a HZS Říčany 

likvidovali vodními proudy 7C, v dýchací technice, požár vybavení a stavební části 
truhlárny v těsné blízkosti rodinného domu. Ohledáním na místě bylo zjištěno, že 
plamenným hořením bylo zničeno veškeré vybavení, instalační vedení a dřevěná 
střecha truhlárny. Požárem byly dále poškozeny ostatní konstrukce objektu. 
Zplodinami hoření byla očazena výmalba přilehlých prostor.  

 
05.18 - 10, Jakutská  
 - plechový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5, likvidovali vodním proudem 1B s volným 

výtokem vody požár odpadu v plechovém kontejneru. Požárem ke škodě nedošlo. 
Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku 
cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
   
 


