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

                    od 06.00 hodin dne 27. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 28. 04. 2010 

 

08.15 – 8, Ďáblická   

 -skládka odpadu- 

 Jednotky HZS Praha (1, 2, 3 a 7) a jednotky SDH Chodov, Kolovraty, Kunratice, 

Řeporyje a Stodůlky provedly rozhrabávaní a odkrytí povrchu skládky v místě, kde 

mělo být tělo 8 měsíčního dítěte. Na místě nic nenalezeno, případ předán PČR.  

 

08.33 – 9, Litoměřická   

 -škola- 

 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové pily padlý strom na sportovní 

hřiště v areálu školy. 

 

09.15 – 9, Spojovací   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Případ byl předán PČR.  

 

09.47 – 12, Ke Kapličce    

             -automobil- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár v motorovém prostoru 

osobního automobilu OPEL Kadet 1.6. Poţárem byl motorový prostor zcela zničen. 

Příčinou vzniku poţáru byla technická závada v motoru.  

 Škoda: 5.000 Kč 

 

09.48 – 6, Aviatická   

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letištní haly. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  

 

10.36 – 15, U Kabelovny   

 -výrobní objekt- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu výrobní haly. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  

 

10.39 – 13, Petrţílkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu kavárny. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  

 

12.43 – 4, Točitá  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem poţár odpadu na balkóně 

neobydleného bytu č. 5 před rekonstrukcí ve 3.NP obytného panelového domu. 

Poţár zničil odloţené věci na balkóně (stará plechová skříň s odpadem). Příčinou 

vzniku poţáru beze škody byla pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku 

cigarety.  

  

12.50 – 9, Sokolovská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru kontejneru. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  

 

15.28 – 6, Na dračkách   
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 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár potravin v bytě obytného domu. Příčinou 

vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin.  

 Škoda: 0 Kč 

 

15.53 – 16, Ţitavského  

 -rodinný dům- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár zářivky na chodbě rodinné vily. Poţárem 

byla zničena zářivka, polystyrenový podhled a zplodiny hoření poškodily malbu 

stěn a stropu v předsíni. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 

elektroinstalace zářivky.  

 Škoda: 50 000 Kč 

 

16.29 – 6, Aviatická   

 -letadlo- 

 Jednotka HZS Letiště Praha vyslána k zasypání PHM. Průzkumem na místě 

jednotka zjistila vytékající palivo ze stojícího letadla. Jednotka zlikvidovala uniklé 

PHM sorbentem a pro nemoţnost zastavení úniku zajistila dohlídku. 

 

17.38 – 3, Bořivojova    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Případ byl předán PČR. 

 

18.24 – 8, Pivovarnická  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala jedním C proudem poţár odpadu v kovovém 

velkokapacitním kontejneru. Na místě Policie ČR. Příčina vzniku poţáru nebyla 

zjištěna. 

 

18.30 – 2, Fričova  

    -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře v domě. Jednotka provedla 

násilný vstup oknem do bytu pomocí AZ 30. V bytě jednotka nalezla spálené 

potraviny a uţivatele bytu v bezvědomí. Potraviny uhašeny z místního zdroje a 

uţivatel přiveden k vědomí pomocí křísícího přístroje Saturn Oxi. Po příjezdu ZZS 

byl uţivatel předán do její péče. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě 

potravin. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

18.42 – 4, Nad Zátiším   

 -potok- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k úniku nebezpečných látek do vodního toku. 

Průzkumem na místě nezjištěna v potoce ţádná chemická látka, jen znečištění 

odpadem. Jednalo se o planý poplach. Jednotka nezasahovala. 

 

19.09 – 5, K vodojemu  

 -odpad- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu na ploše cca 5x5m. 

Na místě Policie ČR. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

20.32 – 20, Pod Starákem  

 -volné prostranství- 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár hromady roští a pařezů o 

rozměrech cca 4x4m. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné 

zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

22.33 – 13, Novořeporyjská   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k vyproštění řidiče po dopravní nehodě dvou 

kamionů. Zaklíněný řidič byl jednotkou vyproštěn pomocí hydraulických nůţek a 

následně předán do péče ZZS. Řidič druhého vozidla EX. Jednotka dále zasypala 

sorbentem uniklé provozní tekutiny a provedla u obou vozů protipoţární opatření. 

Na místě Policie ČR. 

 

22.38 – 12, Libušská   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody jednoho OA bez 

zranění. Sorbentem zasypala uniklé provozní tekutiny a provedla protipoţární 

opatření. Na místě Policie ČR. 

 

01.24 – 6, Na Petřinách  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár plastového kontejneru. 

Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 7000,- Kč 

 

03.53 – 12, Vídeňská   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k nahlášenému zpozorování kouře. Jednotka 

průzkumem na místě nic nenalezla, jednalo se o planý poplach. 

 
 


