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

                    od 06.00 hodin dne 12.08.2010 do 06.00 hodin dne 13.08.2010 

 

07.40 – 6, Aviatická  

 -letiště- 

 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. 

Bylo zjištěno, ţe se jedná o spálené potraviny, prostor byl odvětrán. Příčinou 

vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin, škoda poţárem nevznikla. 

 Majitel: Letiště Praha, a.s., Praha 6, K letišti 1019/6 -dále nešetřeno- 

 

09.09 – 6, Aviatická   

 -letiště- 

 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně zasypala sorbentem PHM na stojánce v areálu 

letiště. 

 

11.19 – 11, Hviezdoslavova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody poţár části dřevěné konstrukce 

pod pláštěm ploché střechy obytného domu. Poţárem byla poškozena část střechy 

na ploše cca 2x2 m. Za účelem účinné likvidace poţáru bylo nutné odkrytí 

zasaţené části pláště střechy rozbrušovací pilou, čímţ bylo mj. zjištěno, ţe 

dřevěná konstrukce střechy je v okolí odtokové vpusti značně ztrouchnivělá vlivem 

zatékání dešťové vody. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost p. XY, při pouţívání 

otevřeného ohně - hořáku PB. Při nahřívání lepenky v rámci opravy právě okolí 

odtokové vpusti střechy došlo ke vznícení částí ztrouchnivělého dřeva. Jmenovaný 

se před příjezdem jednotky neúspěšně pokusil o uhašení poţáru vodou z místního 

zdroje a také 6kg práškovým PHP. 

 Škoda: 10.000,- Kč 

 

11.26 – 15, Golfová  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v domě. Byl zjištěn 

zápach po spálených potravinách, místo poţáru však nebylo nalezeno. Prostor byl 

odvětrán před příjezdem, jednotka dále nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru byla 

zřejmě nedbalost při přípravě potravin, škoda poţárem nevznikla. 

 

12.10 – 10, Sazečská   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZSP DPP Hostivař byla vyslána k případu likvidace vos v areálu Depa 

Hostivař. Jednotka na místě provedla pouze monitoring. 

 

14.22 – 5, V botanice   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě čtyř 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Po 

zadokumentování jednotka dále odstranila havarovaná vozidla mimo vozovku. 

Zraněná osoba byla v péči ZZS před příjezdem, případ byl předán Policii ČR. 

 

15.40 – 9, Ţandovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ZZS vstupní dveře do bytu. V bytě byl 

nalezen uţivatel, který byl s případem předán ZZS. 

 

15.50 – 1, Na poříčí   

 -obchod- 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného zahoření osvětlení 

v prodejně. Po odstranění části podhledu bylo zjištěno, ţe se jedná o technickou 

závadu transformátoru osvětlení, případ nebyl klasifikován jako poţár. 

 

15.54 – 1, Pštrosova   

 -volné prostranství- 

 Příslušníci CHTS HZS Praha likvidovali odsátím únik cca 20 ml rtuti v dlaţbě na 

volném prostranství. Případ byl předán ohlašovatelce. 

 

16.19 – 10, Dykova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ohlašovatelky vstupní dveře do bytu. 

Případ byl předán ohlašovatelce. 

 

16.27 – 7, Jankovcova   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha odstranila nalomenou větev pomocí řetězové pily. Případ byl 

bez předání. 

 

16.45 – 3, Boleslavská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ZZS vstupní dveře do bytu. V bytě byla 

nalezena uţivatelka, která byla s případem předána ZZS. 

 

16.52 – 13, K Třebonicům   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Po 

zadokumentování jednotka dále odstranila havarovaná vozidla mimo vozovku. Dvě 

zraněné osoby byly v péči ZZS před příjezdem, případ byl předán Policii ČR. 

 

17.02 – 2, Helénská   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí řetězové pily vyvrácený strom. Případ byl 

bez předání. 

 

17.13 – 13, Pod kulturním domem   

 -volné prostranství- 

 Jednotka SDH Řepy likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku vosí 

hnízdo na volném prostranství. Případ byl bez předání. 

 

17.15 – 1, Wilsonova   

 -metro- 

 Jednotka HZSP DPP Kačerov vyprostila osobu z výtahu ve stanici metra.  

 

18.36 – 5, Nádraţní 10   

 -metro- 

 Jednotka HZS Praha asistovala ZZS při vyproštění dívky, které uvízla noha 

v eskalátoru metra.  

 

19.22 – 8, Libeňský ostrov   

 -vodní tok- 

 Jednotka HZS Praha vyprostila straku, která uvízla ve vlasci v blízkosti břehu. 

Jednotka straku s nasazením člunu vyprostila a předala sluţbě PET-MEDIC.  

 

19.45 – 8, Švábky  
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 -demolice- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár odpadu a staré izolace na odloţených 

elektrických vodičích na volném prostranství před demoličním objektem. Příčinou 

vzniku poţáru byla nedbalost při zakládání ohně v přírodě.  

 Škoda: 0 Kč 

 

19.55 – 7, Nad Kazankou   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ZZS vstupní dveře do bytu. V bytě byla 

nalezena uţivatelka, která byla s případem předána ZZS. 

 

20.52 – 1, Provaznická  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár plastového kontejneru, který 

byl plamenným hořením zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně 

úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. 

 Škoda: 7000 Kč 

 

22.55 – 9, Ţandovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ZZS vstupní dveře do bytu. V bytě byla 

nalezena uţivatelka, která byla s případem předána ZZS. 

 

02.19 – 7, Ovenecká  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár čtyř plastových kontejnerů, 

které byly plamenným hořením zcela zničeny. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné 

zapálení. Případ má místní i časovou souvislost s dalšími případy v okolí.  

 Škoda: 28000 Kč 

  

02.55 – 7, Kamenická  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár plastového kontejneru, který 

byl plamenným hořením zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné 

zapálení. Případ má místní i časovou souvislost s dalšími případy v okolí. 

 Škoda: 7000 Kč 

  

03.04 – 7, Umělecká  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár dvou plastových kontejnerů, 

které byly plamenným hořením zcela zničeny. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné 

zapálení. Případ má místní i časovou souvislost s dalšími případy v okolí. 

 Škoda: 14000 Kč 

 

03.14 – 7, Františka Kříţka  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plechovém  

kontejneru, který nebyl plamenným hořením poškozen. Příčinou vzniku poţáru bylo 

úmyslné zapálení. Případ má místní i časovou souvislost s dalšími případy v okolí. 

 Škoda: 7000 Kč 

 

 

 

 
 


