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

                    od 06.00 hodin dne 19. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 20. 10. 2010 

 
06.36 – 5, Moulíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla uzavření protékající vody v domě. 
 
06.52 – 1, Jelení  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla dne 18.10.2010 v 10.25 vyklizení skladu 

CO. 
 
07.53 – 10, Na hroudě   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky po úniku PHM na ploše 2 x 2 

metry z dodávky na komunikaci.  
 
09.34 – 6, Vokovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala vodou z místního zdroje poţár odpadu ve 

světlíku. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností nedbalost při 
kouření – odhození nedopalku. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
10.43 – 16, Radotínská  
 -trať- 
 Jednotka HZS SŢDC provedla vyproštění osoby ex sraţené osobním vlakem. 
 
11.44 – 11, Štichova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla na ţádost PČR otevření bytové jednotky. 

V bytě nikdo nenalezen, předáno PČR. 
 
13.39 – 13, Praţský okruh  
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanice 7 a 8 likvidovaly následky po dopravní nehodě dvou 

kamionů. Lékařkou ZZS konstatován ex u jednoho z řidičů. Provedeno vyproštění 
za pouţití hydraulického zařízení. Dále jednotky provedly odpojení AKU, zasypání 
uniklých provozních kapalin a naloţení vysypaného nákladu. 

 
14.35 – 1, Hrad III. Nádvoří  
 -historická budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic 

zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
14.39 – 7, Schirchova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na ţádost PČR otevření bytové jednotky. 

V bytě nikdo nenalezen, předáno PČR. 
 
 
15.55 – 8, Burešova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. Byt 

otevřen před příjezdem. Jednotka nezasahovala. 
 



 

2 

17.05 – 4, Jihlavská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na 

vozovku z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu 
pravděpodobně po krádeţi PHM. 

 
17.08 – 7, Komunardů   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na ţádost PČR otevření bytové jednotky. 

V bytě nikdo nenalezen, předáno PČR a ZZS. 
 
17.17 – 6, Zeyerova alej  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. 
 Škoda: 0,- Kč 
  
17.51 – 3, Kříţkovského  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla zasypání skvrny oleje na ploše 1 x 1 metr, 

který unikl z proraţené olejové vany osobního automobilu. 
 
21.02 – 8, Rohanské  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou v dýchací technice poţár 

odpadu v objektu v demolici. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání 
otevřeného plamene – svíčka na osvětlování. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
 
23.37 – 1, Havelská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. 
 Škoda: 0,-Kč 
  
00.40 – 5, Musílkova  
 -kůlna- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala vodou z místního zdroje poţár kůlny, 

která slouţila jako provizorní dílna a sklad. Poţárem bylo zničeno vybavení (skříně a 
archiválie) a dále dřevěná stropní konstrukce. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 
při pouţívání elektrického osvětlení.  

  
00.41 – 19, Semilská  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou v dýchací technice poţár 

odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Kontejnery byly poţárem zničeny. 
Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení.  

 Škoda: 14.000,-Kč 
  
01.32 – 19, Hanušova  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu ve dvou 

plastových kontejnerech. Kontejnery byly poţárem zničeny. Příčinou vzniku poţáru 
bylo úmyslné zapálení.. 

 Škoda: 14.000,-Kč 
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03.20 – 6, Aviatická  
 -stojánka- 
 Jednotka HZS Letiště asanovala sorbentem uniklé PHM na stojánce. 
 
05.02 – 4, Na Hřebenech  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS ČT prověřila zkrat v rozvodné síti T-Mobile. Předáno technikovi. 
 
 
 


