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

                    od 06.00 hodin dne 24. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 25. 10. 2010 

 
06.48 – 4, Ružinovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí osoba, která byla předána do péče ZZS. 
 
07.27 – 8, Sokolovská  
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v opuštěném stánku v demolici.  
 
08.17 – 8, Husitská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k údajnému kouři v dáli. Na místě 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
08.33 – 4, K Šeberáku  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k případu uvízlé labutě. Odchyt se 

nepodařil, labuť unikla do sousedního rybníčku.  
 
08.53 – 16, Zderazská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu Citroën. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru a uniklé PHM byly 
asanovány sorbentem. Zraněný řidič byl předán do péče ZZS. Případ byl předán 
Policii ČR. 

 
09.03 – 1, U Bulhara  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár dvou plastových 

kontejnerů, které byly požárem zcela zničeny. Požárem dále došlo k poškození 
dvou buněk. Dále došlo k poškození elektrické plošiny pro invalidy, která se 
nacházela nad místem požáru. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně 
úmyslné zapálení. 

 Škoda: 500.000,-Kč 
  
09.11 – 1, U Bulhara  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu na volném 

prostranství na ploše cca 2 x 1 metr. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.  
 
09.48 – 7, Pod Havránkou  
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 asistovaly Policii ČR při hledání ztracené osoby. 
 
10.05 – 19, Jilemnická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k údajnému požáru stohu. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o požár ze dne 23.10.2010. Namístě zasahovala 
jednotka SDH Kbely. Jednotka HZS Praha nezasahovala. 
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11.17 – 5, Dobříšská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu Škoda. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru a uniklé PHM byly 
asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
13.34 – 4, Modřanská  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou požár osobního 

automobilu Felicia. Vozidlo bylo požárem zcela zničeno. Příčinou vzniku požáru byla 
technická závada autoelektriky v prostoru palubní desky. Na místě Policie ČR a 
Městská policie. 

 Škoda: 50.000,-Kč 
 
13.47 – 4, Údolní  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila havarované vozidlo, které hrozilo pádem 

do strouhy. Předáno Policii ČR. 
 
14.14 – 8, Sokolovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila z kabiny výtahu zablokovaný kočárek. 

Předáno volající. 
 
15.52 – 11, Opatovská  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala džberovou stříkačkou požár odpadu 

v odpadkovém koši. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření. Policie se 
nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
 
15.59 – 16, K přehradám  
 -vodní tok- 
 Jednotka SDH Zbraslav provedla v rámci taktického cvičení sanaci ropné skvrny na 

hladině vodního toku. 
 
16.06 – 17, Řevnická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala dopravní nehodu dvou osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
16.25 – 7, Pod Havránkou  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asistovala Policii ČR při hledání ztracené osoby. 
 
17.40 – 18, Beranových  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila cca 2,8kg rtuti, která byla nalezena v kůlně. 
 
18.24 – 5, Randova  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Praha prověřila signalizaci hlásiče EPS v prostoru podzemních 

garáží. Příčinou aktivace hlásiče bylo zneužití tlačítka, jednalo se o planý poplach. 
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18.39 – 4, Pod Stárkou   
 -porost- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru porostu. Průzkumem 

nebyly žádný požár ani jiné nebezpečí zjištěny, jednalo se o planý poplach. 
  
18.54 – 7, Bubenská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu a porostu na 

volném prostranství. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost, škoda 
požárem nevznikla. 

  
19.39 – 5, V úvalu  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZSP FN Motol prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu nemocnice. 

Jednalo se o připálení potravin v kuchyňce sesterny, jednotka místnost odvětrala. 
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin, škoda požárem 
nevznikla. 

  
19.47 – 3, Nitranská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí řetězové pily a výškové techniky uvolněnou 

větev v koruně stromu. Případ byl bez předání. 
 
20.12 – 5, Lohniského  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem těžké pěny požár osobního automobilu 

BMW X5. Požárem byl automobil zcela zničen, poškozeno bylo dále celkem šest 
blízko stojících kontejnerů na tříděný odpad. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné 
zapálení. 

 Škoda: 1 500.000,- Kč (vč. kontejnerů) 
  
 
20.25 – 9, Čihákova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu, kde 

se nacházela starší paní, která špatně chodí. Na místě bylo zjištěno, že paní je 
v pořádku a pomoc nepotřebuje, jednotka proto nezasahovala. 

 
20.34 – 4, Olbrachtova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytu ve 4.NP 

obytného domu. V bytě byl nalezen nemocný muž, poraněný na hlavě, případ byl 
předán ZZS a Policii ČR. 

 
 
20.40 – 8, Třeboradická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odsála pomocí vysavače rtuť z rozbitého teploměru v bytě. 

Případ byl předán uživatelce bytu. 
 
 
22.30 – 5, Souběžná  
 kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru na tříděný odpad. 
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23.35 – 10, Sazečská x Služeb   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl z osobního 

automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl předán Městské policii. 
 
00.17 – 6, Rooseveltova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve dvou 

plastových kontejnerech. Požárem byly poškozeny oba kontejnery.  
 
00.38 – 6, Jugoslávských partyzánů  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Požárem byl poškozen kontejner.  
 
00.40 – 6, Charlese de Gaulla  
 -kontejner- 
 Příslušníci CHTS HZS Praha byli vysláni k případu nálezu chemikálií. Jednalo se o 

tři plechovky s voskem na parkety a krabici s drátěnkami na nádobí, které se 
nacházely v hořícím kontejneru na adrese Rooseveltova. Zajištěný materiál byl 
předán Policii ČR. 

 
00.44 – 6, Rooseveltova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Požárem byl poškozen kontejner.  
 
00.51 – 6, Rooseveltova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Požárem byl poškozen kontejner.  
 
01.06 – 10, Krátká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ohlašovatelky vstupní dveře do bytu, odkud 

se ozývalo volání o pomoc. V bytě byl nalezen muž, v pořádku, případ byl předán 
Policii ČR. 

 
 


