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

                    od 06.00 hodin dne 03. 08. 2010 do 06.00 hodin dne 04. 08. 2010 

 

06.10 – 8, Rohanské nábřeží  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí tlakové vody požár kabelů 

v areálu Dopravních podniků. Příčinou vzniku požáru bylo rozdělávání ohně. 

Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

07.03 – 19, Zahrádkářů   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí výškové techniky kočku ze střechy 

rodinného domu. Případ byl předán ohlašovatelce. 

 

07.55 – 4, U podolského hřbitova   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha odstranila padlý strom pomocí řetězové pily. Případ byl bez 

předání. 

 

07.56 – 6, Aviatická   

 -letiště- 

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

Příčina aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 

09.52 – 6, K letišti   

 -letiště- 

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

Příčina aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 

10.14 – 3, Lupáčova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku ropných produktů na vozovku. 

Průzkumem nebylo nic nalezeno, jednotka nezasahovala. 

 

10.28 – 6, Pod Mlýnkem   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha odstranila padlý strom pomocí řetězové pily. Případ byl bez 

předání. 

 

10.30 – 4, Pelhřimovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ZZS vstupní dveře do bytu ve 2.NP 

obytného domu. V bytě byla nalezena žena při vědomí, případ byl předán ZZS. 

 

10.45 – 8, Chabařovická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na 

žádost ZZS. Během cesty bylo telefonicky sděleno, že jednotka již není potřeba, 

jednotka byla proto z případu odvolána. 

 

10.48 – 12, Vídeňská   

 -nemocnice- 

 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu se skřípnutou rukou ve výtahové šachtě 

v areálu Thomayerovy nemocnice, případ byl předán ZZS. 
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12.18 – 17, Šimonova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou ze džberové stříkačky s pomocí výškové 

techniky požár polštáře na balkóně v 5.NP obytného domu. V bytě nebyl nikdo 

přítomen, požárem byl poškozen pouze polštář. Příčinou vzniku požáru byla 

pravděpodobně nedbalost při kouření, škoda požárem nevznikla. 

  

12.28 – 11, Opatovská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Při nehodě 

byla poškozena zeď a hrozilo její zřícení. Byl proto informován OKŘ ÚMČ Praha 11 

na zajištění dohledu. Případ byl předán pracovníkovi TSK. 

 

13.24 – 7, Tusarova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu zápachu plynu na balkóně. Jednalo se 

o zápach plynu po výměně kartuše v sousedním bytě, nebezpečí nehrozilo. 

 

13.32 – 10, Vyžlovská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl 

z nezjištěného zdroje. Případ byl bez předání. 

 

13.44 – 6, Bělohorská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytu. V bytě 

byla nalezena žena, případ byl předán Policii ČR a ZZS. 

 

14.11 – 4, Na Veselí   

 -obytný objekt- 

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

jednotky ve 3.NP obytného domu. V bytě byla nalezena žena v bezvědomí a 

předána do péče ZZS, případ byl předán Policii ČR. 

 

16.04 – 9, Vysočanská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě tří 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Zraněná 

osoba byla odvezena ZZS před příjezdem, případ byl předán Policii ČR. 

 

16.56 – 13, Zázvorkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ohlašovatelky vstupní dveře do bytu v 

11.NP obytného domu. V bytě byla nalezena spící osoba, případ byl bez předání. 

 

17.20 – 5, Erbenova   

 -komunikace- 

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

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Při nehodě 

byl poškozen sloup veřejného osvětlení, případ byl předán Policii ČR. 

 

18.19 – 15, Švehlova   

 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě tří 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 

bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 

18.52 – 8, Křivenická  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu požáru v bytové jednotce. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár postele, dřevěné skříně a 

tapet na stěně v pokoji. Požár byl uhašen před příjezdem jednotky vodou 

z místního zdroje. Příčina vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace 

lampičky.  

 Škoda. 25.000,- Kč 

  

21.05 – 4, Pod Děkankou   

 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. Na 

žádost volajícího jednotka nezasahovala. 

 

21.08 – 11, Plickova   

 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla na žádost PČR násilné vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezena osoba EX.  Byt byl předán PČR.  

 

21.59 – 11, Plickova   

 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla na žádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. Byt po otevření předán PČR.  

 

23.05 – 6, Aviatická   

 - administrativní budova – 

Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

23.26 – 2, Štěpánská   

 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření mříží. Jednotka 

provedla otevření mříží bez jejich poškození.  

 

01.09 – 6, Šlejnická   

 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu zvednutí nemohoucí osoby 

z podlahy zpět na lůžko. Osoba byla zvednuta a předána k dozoru volající.  

 

02.10 – 3, Ondříčkova  

 - kontejner – 

Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí krátkého 1B proudu požár 

plastového kontejneru na tříděný odpad. Požárem byl plastový kontejner zcela 

zničen. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení 

neznámou osobou. Na místě MP. 

 Škoda: 7.000,- Kč 

 

02.38 – 8, Řešovská  

 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí tlakové vody papírový odpad 

před vchodem panelového domu. Požárem byla poškozena skleněná výplň dveří 

1x1 metr. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 
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 Škoda: 1.000,- Kč 

 

03.29 – 3, Náměstí Barikád  

 - kontejner – 

Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 

úmyslné zapálení neznámou osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 

 

05.21 – 15, Hornoměcholupská  

 - volné prostranství – 

Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu kouře v dáli. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů neznámou osobou. 

Jednotka likvidovala požár pomocí tlakové vody. Příčinou vzniku požáru bylo 

zakládání ohňů v přírodě. Na místě MP. 

Škoda: 0,- Kč 

 


