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

                    od 06.00 hodin dne 10. 08. 2011 do 06.00 hodin dne 11. 08. 2011 

 

08.12 – 10, Na padesátém  

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k poţáru eskalátorů ve stanici metra Skalka. 

Průzkumem zjistila samouhašený poţár obloţení eskalátorové brzdy. Příčinou 

vzniku poţáru byla technická závada. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

 

08.44 – 22, Přátelství   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DPP odstranila pomocí motorové pily větve zasahující do 

komunikace. 

 

08.53 – 9, Kuţelova  

 -kontejner-  

Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v 

plastovém kontejneru. Kontejner nebyl poţárem poškozen. Příčinou vzniku byl 

pravděpodobně úmysl nebo kouření. 

Škoda: 0 Kč Uchráněno: 7 000 Kč 

 

10.04 – 10, Sliačská   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS DPP odčerpala vodu ze zatopených prostor. 

 

13.17 – 11, Chodovská  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS SŢDC likvidovala proudem tlakové vody ohniště po vypalování 

kabelů. Příčinou bylo zakládání ohňů. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

 

13.40 – 4, Na hřebenech   

 -provozní objekt- 

Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

14.15 – 9, U Technoplynu   

 -dopravní prostředky- 

Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody OA a NA. 

Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 

 

14.24 – 6, Aviatická 

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

 

15.28 – 5, Kříţová   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody NA 

s vysokozdviţnou plošinou, bez zranění. Jednotka zasypala vyteklé provozní 

kapaliny, odpojila AKU a pomocí AD-20 převrátila automobil zpět na kola. Předáno 

PČR. 

 

15.42 – 12, Podchýšská   

 -dopravní prostředky- 

Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody OA, se 

zraněním. Zraněná osoba byla v péči ZZS. Jednotka zasypala vyteklé provozní 

kapaliny, odpojila AKU a odstranila automobil z komunikace. Předáno PČR. 
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16.15 – 1, U obecního dvora   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí AZ-30 dvě okenní křídla hrozící 

pádem. 

 

17.05 – 16, Zderazská   

 -obytný objekt- 

Jednotka SDH Radotín odstranila pomocí AZ-30 střešní tašky hrozící pádem. 

 

18.34 -  5, Strakonická  

 -motorový člun- 

 Jednotka HZS Praha stanice 8 a jednotka SDH Řepy byly vyslány k poţáru 

motorového člunu typu REGAL. Majitel člunu poţár likvidoval PHP před dojezdem 

jednotek. Příslušníci jednotek pouze odpojili AKU člunu. Poţárem byl částečně 

poškozen interiér člunu. Příčinou vzniku byla nedbalost majitele při údrţbě 

(vznícení benzinových par od jiskry akušroubováku). Na místě PČR MO Barrandov. 

 Škoda: 50.000,- Kč 

 

19.36 -  16, K lázním   

 -komunikace- 

 Příslušníci jednotky SDH Radotín motorovou pilou rozřezali strom, který padl na 

komunikaci. 

 

20.01 -  4, Vídeňská, nájezd na Jiţní spojku  

 -autobus MHD- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 a jednotka HZS DPP byly vyslány k poţáru 

autobusu MHD značky KAROSA IRISBUS, linky 243. K poţáru došlo během jízdy 

do depa jiţ bez cestujících. Zpozoroval jej řidič a likvidoval jej PHP. K poţáru došlo 

v motorovém prostoru a částečně byla poškozena izolace kabeláţe od startéru. 

Příčinou vzniku byla technická závada. 

 Škoda: 1.000,- Kč 

 

20.11 -  5, Musílkova   

 -obytný objekt- 

 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 7 násilně otevřeli dveře bytu. Poté 

uţivatelku bytu snesli do vozu ZZS. Další opatření provedla PČR. 

 

21.03 -  10, Košická   

 -obytný objekt- 

 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 násilně a bez poškození otevřeli dveře 

bytu. V bytě nikdo nenalezen. Další opatření provedla PČR. 

 

22.05 -  11, Křejpského  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala tlakovou vodou poţár směsného odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl poţárem zničen. Příčina vzniku nebyla 

zjištěna (kouření, úmysl). PČR se na místo nedostavila. 

 Škoda: 7.000,- Kč 

 

22.08 -  17, Na Radosti   

 -provozní budova depa metra Zličín- 

 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach, čidlo 

aktivováno zvýšenou vzdušnou vlhkostí. 

 

23.55-  17, Na Radosti   

 -provozní budova depa metra Zličín- 

 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach z 

důvodu poruchy čidla. 
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01.24 -  8, Ţernosecká.  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala vodou dodávanou B proudem na volný 

výtok poţár směsného odpadu v plechovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru 

beze škody nebyla zjištěna (kouření, úmysl). PČR se na místo nedostavila. 

 

01.54 -  3, Lucemburská  

 -kontejnery- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár směsného odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl poţárem zničen. Opodál byl zjištěn další 

hořící odpad rovněţ v plastovém kontejneru, který byl poškozen pouze částečně. 

Příčinou  vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. PČR se na místo nedostavila. 

 Škoda: 10.000,- Kč 

 

04.24 -  8, Kollárova  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár směsného odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl poţárem zničen. Příčina vzniku nebyla 

zjištěna (kouření, úmysl). PČR se na místo nedostavila. 

 Škoda: 7.000,- Kč 


