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

                    od 06.00 hodin dne 05. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 06. 04. 2010 

 

06.25 – 6, Aviatická (bez čísla)   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala sorbentem uniklé ropné produkty. 

 

06.43 – 5, Podbělohorská   

 -demolice- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody v dýchací technice požár odpadu 

ve sklepním prostoru opuštěného objektu v demolici. Během zásahu došlo ke 

zranění zasahujícího příslušníka – opaření na krku. Příslušník byl ošetřen ZZS na 

HS2 a pokračoval ve službě. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost přítomných osob 

bez domova, škoda požárem nevznikla. 

 

10.23 – 4, Na rovinách    

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do rodinného 

domu, po vstupu přes okno pomocí nastavovacího žebříku. V domě nebyl nikdo 

nalezen, případ byl předán Policii ČR. 

 

10.59 – 4, V Štíhlách   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z úmyslně 

poškozené nádrže osobního automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl 

bez předání. 

 

18.42 – 5, Dolňanská  

 - kontejner – 

 Jednotka SDH Zličín likvidovala 2C proudy požár odpadu v plechovém kontejneru. 

Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  

 Škoda: 0,- Kč 

 

19.34 – 12, Vitošská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na žádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezen nemohoucí uživatel bytu, který byl předán do péče ZZS.  

 

19.43 – 8, Pod sídlištěm   

 - komunikace –  

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody motocyklu a 

osobního automobilu. Řidič motocyklu byl předán do péče ZZS. Na místě PČR.  

 

20.48 – 2, Třebízského  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala požár sazí v komíně. Na místě PČR. 

Příčina vzniku požáru bylo vznícení sazí v komíně od jiskry při zatápění. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

20.51 – 14, V Záhorském  

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala pomocí 1C proudu požár porostu na 

ploše 8x3m. Příčina požáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0,- Kč 

 



 2 

22.52 – 10, Vršovická  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala požár potravin. Jednotka provedla 

odvětrání bytové jednotky přirozenou cestou. Příčina požáru byla nedbalost 

uživatele bytu při přípravě potravin.  

 Škoda: 0,- Kč 

 

23.46 – 4, Na lysinách   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem vyteklé PHM na komunikaci po 

krádeži z osobního automobilu. Na místě Městská policie.   

 

01.17 – 3, Husitská  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala požár odpadkového koše ve společných 

prostorách domu. Příčina požáru nebyla zjištěna. Na místě PČR. 

 Škoda: 0,- Kč 

   
 


