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

                    od 06.00 hodin dne 08. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 09. 10. 2010 

 
06.53 -  8, Štíbrova  
 -volné prostranství- 
 Po odcizování PHM z osobního automobilu jich část vytekla na volné prostranství. 

Přivolaná jednotka HZS Praha stanice 3 vyteklé PHM asanovala sorbentem. Ţivotní 
prostředí nebylo ohroţeno. 

 
07.32 -  1, U kasáren  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 asanovala vyteklý motorový olej. Zasypáno 

sorbentem. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
09.05 -  6, Aviatická  
 -provozní budova letiště- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o 

planý poplach. Důvod spuštění čidla nezjištěn. 
 
11.18 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o 

planý poplach. Důvod spuštění čidla nezjištěn. 
 
11.52 -  8, K ovčínu  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala vyteklý motorový olej na  ploše 20 x 2m. 

Zasypáno sorbentem. Úklid komunikace zajistila TSK. Ţivotní prostředí nebylo 
ohroţeno. 

 
12.17 -  17, Na Radosti  
 -provozní budova depa metra- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o planý 

poplach. Důvod spuštění čidla nezjištěn. 
 
12.47 -  5, Wassermannova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 prověřovala ohlášené zakouření bytu. Průzkumem 

bytu nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
13.47 -  6, Bělohorská  
 -obytný objekt- 
  Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k případu zpřístupnění bytu. 

Příslušníci jednotky se do bytu dostali oknem po výstupu po nastavovacím ţebříku. 
Dveře bytu otevřeli zevnitř. Uvnitř nalezena ţena ex. Na místo povolán lékař ZZS. 
Další opatření provedli příslušníci PČR. 

 
16.13 -  5, V úvalu  
 -nemocnice. 
 Jednotka HZS FN Motol prověřovala signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se 

o poruchu čidla. 
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18.28 – 18, Veselská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Letňany byla vyslána k pozorovanému kouři v lese, kde poté 

likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu – izolace el. kabelů na volném 
prostranství. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost – zakládání ohňů v přírodě, 
škoda poţárem nevznikla. 

  
18.28 -  6, Aviatická  
 -provozní budova letiště- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci EPS. Příčinou aktivace hlásiče byl údajně 

průlet ptáka, jednalo se o planý poplach. 
 
18.51 – 8, Zenklova  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu poţáru odpadu v plastovém 

odpadkovém koši. Poţár byl likvidován poţární hlídkou před příjezdem, jednotka 
nezasahovala. Poţárem byl poškozen koš, příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 
při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 1.000 Kč 
  
19.10 – 6, Ciolkovského  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, poţárem byl kontejner zničen. 

 Škoda: 7.000 Kč 
  
19.12 – 6, Na Petřinách 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce (v délce cca 500 m), 

který unikl z nezjištěného zdroje. Na místo byla vyţádána TSK, o případu bylo 
informováno OS KŠ MHMP. Případ byl předán Policii ČR. 

 
20.00 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně zasypala sorbentem olej na vozovce v areálu letiště. 
 
20.17 – 10, Podle trati  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu poţáru v objektu velkoskladu léčiv. 

Jednalo se o poţár v automatu na pitnou vodu firmy. Poţár byl likvidován 
přítomnými zaměstnanci vodou z místního zdroje, jednotka provedla odpojení a 
přemístění mimo budovu. Poţárem byly poškozeny pouze dva kontakty a části 
vodičů uvnitř přístroje, příčinou vzniku poţáru byla technická závada. 

 Škoda: 2.000,- Kč 
  
22.51 – 5, Pod Ţvahovem  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného výskytu kouře v rodinném 

domě. Jednalo se o poţár thuje u plotu na soukromém pozemku, poţár byl 
likvidován vodou z místního zdroje před příjezdem jednotky. Poţárem byla zničena 
thuje. 

 Škoda: 3.000,- Kč 
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00.22 – 13, Kálikova  
 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha uzavřela HUV v domě, jelikoţ docházelo k úniku vody. Případ 
byl předán Policii ČR. 

 
02.20 – 4, Na Chodovci  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu záchrany muţe sedícího v okně ve 

4.NP obytného domu. Muţ byl v péči ZZS a PČR před příjezdem, jednotka dále 
nezasahovala. 

 
02.32 – 5, Pod Ţvahovem  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár thují na soukromém 

pozemku. Poţárem byly zasaţeny tři thuje a cca 6 m ţivého plotu z thují. 
 Škoda: 15.000,- Kč 
  
03.15 – 9, Vysočanská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření sklepa z důvodu podezřelého 

hluku. Bylo zjištěno, ţe se jedná o hukot zavzdušněného radiátoru, nebezpečí 
nehrozilo. Jednotka dále nezasahovala. 

 


