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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 08. 06. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 07. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 08. 06. 2011 

 
06.49 – 9, K Hutím  
 --volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 prověřila hlášení o kouři v zahrádkářské kolonii. 
 Jednalo se o ohýnek bezdomovců, nebezpečí nehrozí.  
 Škoda: 0,- Kč 
 
06.57 – 6, Nad Manovkou  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla za pouţití motorové pily odstranění větve 
 padlé na komunikaci. 
 
07.09 – 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach – páru při mytí. 
 
08.11 – 8, Bohnická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3  provedla za pouţití motorové pily odstranění větve 

padlé na komunikaci. 
 
10.18 – 1, Na Výtoni   
 -vodní tok- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 za asistence civilní osoby a člunu MP provedla 

vytaţení osoby z vody. Předána do péče ZZS. 
 
10.52 – 8, Krosenská   
 komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla za pouţití motorové pily odstranění větve 

padlé na komunikaci. 
 
11.42 – 2, Polská 
 - včelí roj - 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí vysavače a chemických 

prostředků včelí roj neznámého původu, který se usadil na OA. 
 
13.16 – 6, Šlejnická 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla dohašení a ochlazení domovního 

rozvaděče. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace.  
 Škoda: 1.000,- Kč uchráněno: 5.000,- Kč 
 
13.20 – 10, Rostovská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla zasypání PHM na ploše 2 x 6 metrů, které 

unikly z proraţené nádrţe osobního automobilu. 
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14.13 – 5, Jeremiášova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 
sorbentem. 

 
14.36 – 2, Wilsonova  
 - koš - 
 Jednotka HZS Praha stanice likvidovala pomocí dţberové stříkačky doutnání 

odpadu na dně odpadkového koše. Příčinou vzniku poţáru byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
14.40 – 4, Zárubova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla otevření bytové jednotky. Dítě předáno 

matce. 
 
14.45 – 10, Pánkova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla za pouţití motorové pily odstranění větve 

padlé na komunikaci. 
 
14.51 – 2, Francouzská  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 3x CO2 PHP poţár klimatizační jednotky 

zn. Midea umístěné na střeše budovy ve 3NP. Příčinou vzniku poţáru byla 
technická závada elektronického obvodu jednotky. 

 Škoda: 30.000,- Kč uchráněno: 0,- Kč 
 
15.50 – 4, K jezírku  
 -šachta- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v betonové 

šachtě. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
16.16 – 1, Rašínovo nábřeţí   
 -vodní tok- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 prověřila hlášení o nebezpečné látce protékající 

Botičem. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o bláto. 
 
16.20 – 4, Kukulova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 
sorbentem. 

 
17.02 - 4, Na Hřebenech II.  
 - provozní budova - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu podniku. Jednalo se o poţár 

odpadu. Uhašeno pracovníky před příjezdem.  
 
18.03 – 7, Stromovka   
 - ţelezniční trať – 
 Jednotka HZS SŢDC vyprostila z kolejiště ostatky osoby sraţené vlakem. Případ byl 

předán Policii ČR.  
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18.31 – 6, Muchova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 9, byla vyslána k případu poţáru odpadu v kontejneru. 

Ţhnoucí ohnisko cca 10 x 10 cm bylo likvidováno občany vodou z místního zdroje 
před dojezdem jednotky. Jednotka obsah kontejneru preventivně ochladila tlakovou 
vodou. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.37 – 11, Markušova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, provedla na ţádost občanů násilný vstup vchodovými 

dveřmi bez poškození do bytové jednotky v panelovém domě. V bytě se nacházela 
nezraněná imobilní ţena. Případ byl předán oznamovatelce. 

 
19.24 – 13, Kuncova   
 - jízdní kolo – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, vyprostila chodidlo dítěte ve věku 3 roky ze šlapky 

dětského jízdního kola. 
 
21.53 – 9, Pod Harfou   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k údajnému poţáru bytu v 10. NP 

panelového domu v obytném komplexu „Nová Harfa“. Průzkumem bylo zjištěno, ţe 
se jednalo o přípravu potravin na grilu na terase bytu. Jednotka nezasahovala. 
Jednalo se o planý poplach. 

 
22.25 – 4, Na Pankráci  
 - obchodní centrum – 
 Jednotky HZS Praha, st. 1 a 6, byly vyslány k případu aktivace EPS v obchodním 

centru „Arkády Pankrác“. Průzkumem bylo zjištěno, ţe smyčka EPS byla aktivována 
vlivem stavebních prací pod klenotnictvím. Jednalo se o planý poplach. 

 
23.19 – 6, Lomená  
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala tlakovou vodou majitelem lokalizovaný poţár 

kompostu na zahradě u RD. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně 
samovznícení. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
23.33 – 2, Legerova   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala sorbentem únik motorové nafty z autobusu. 

Případ byl předán Policii ČR. 
 
01.10 – 17, Ringhofferova   
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe čidlo EPS 

bylo aktivováno vlivem vzdušné vlhkosti. Jednalo se o planý poplach. 
 
 
 
 
02.09 – 6, Aviatická    
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebylo nic zjištěno. 

Jednalo se o planý poplach. 
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03.03 – 8, Sokolovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu kouře z bytové jednotky 

v činţovním domě. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny, 
které nechal uţivatel bytu na plynovém sporáku bez dozoru. Likvidováno uţivatelem 
před dojezdem jednotky vodou z místního zdroje. Jednotka dále nezasahovala. 
Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 


