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

                    od 06.00 hodin dne 13. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 14. 06. 2011 

 
06.31 -  1, Národní   
 -stanice metra- 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k záchraně zkolabované osoby ve vagonu metra. 

V době dojezdu jednotky osobu jiţ ošetřovala ZZS. Jednotka nezasahovala. 
 
06.38 -  10, Švehlova   
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS Mitas prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo aktivováno 

prašností. 
 
08.10 -  1, Vojtěšská   
 -základní škola- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 mechanicky za pouţití vysavače odstranila roj včel, 

který se usadil na odpadkovém koši před vchodem do školy. 
 
08.54 -  8, Nad libeňským nádraţím   
 -dráţní objekt- 
 Jednotka HZS SŢDC čerpala vodu ze zatopených prostor kabelové šachty. 
 
10.55 -  6, Na Malé Šárce   
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Nebušice likvidovala roj včel. 
 
11.31 -  10, Rostovská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala sorbentem vyteklé ropné produkty 

z dopravního prostředku. K jejich úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí 
nebylo ohroţeno. 

 
12.21 -  3, Ondříčkova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu zpřístupnění bytu. Byt 

zpřístupněn ještě před dojezdem jednotky, která byla odvolána z trasy dojezdu. 
  
13.31 -  18, Lovosická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala vyteklé PHM na pozemní komunikaci. 

K úniku PHM do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
14.48 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště byla přivolána k případu spálené kukuřice při jejím praţení. 

Likvidováno obsluhou, jednotka jiţ nezasahovala. Příčinou poţáru beze škody byla 
nedbalost při tepelné úpravě. 

  
15.52 -  6, Nechanského  
 -MŠ- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřovala údajný únik plynu v mateřské škole. Zde 

nebyl ţádný únik zjištěn. Dále byl zjišťován únik v blízké teplárně. Dle sdělení 
technika teplárny se jednalo o technologii provozu – upouštění páry z přetlakového 
ventilu. Ţádné nebezpečí nehrozilo.  
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15.52 -  1, Krakovská a Ţitná  
 -nákladní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána ke kontrole po poţáru motorového 

prostoru chladírenského nákladního automobilu značky VW TRANSPORTER. 
Poţár zpozoroval během jízdy majitel a zároveň řidič. Automobil odstavil a poţár 
uhasil vodou z místního zdroje. Příčinou vzniku byla technická závada ventilátoru 
chlazení. Poškozeny plastové součásti, klínový řemen a částečně izolace 
motorového prostoru. 

 Škoda: 2.000,- Kč  
  
17.29 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště byla přivolána k případu poţáru odpadu v odpadkovém koši 

v prostoru terminálu I. Odpad uhašen personálem letiště před dojezdem jednotky. 
Příčinou poţáru beze škody byla zřejmě nedbalost při kouření. 

  
18.24 -  4, Libušská a Štúrova  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k poţáru osobního automobilu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe přestoţe zasaţené vozidlo Renault 21 a 
jednalo se o vrak, který nesl zřejmé známky po obývání bezdomovcem. Poţár, 
jehoţ příčinou byla s největší pravděpodobností neopatrnost při kouření nebo při 
manipulaci s otevřeným ohněm, příslušníci jednotky likvidovali pomocí tlakové vody. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
18.34 - 8, Na Ţertvách   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS DP Metro asistovala u opravy proraţeného kola autobusu MHD. 
 
20.38 - 12, Skalská  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí dţberové stříkačky doutnající ohniště na 

ploše cca 2x2m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla hra dětí případně 
úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
20.42 - 8, Poznaňská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů v 2.NP. 
Poţár byl likvidován nájemníky před příjezdem jednotky. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
21.41 - 13, Pod Hranicí  
 - supermarket - 
 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v supermarketu Kaufland. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
00.47 - 1, Soukenická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v obytném domě. Zde byl nalezen nemohoucí uţivatel, který byl 
předán do péče ZZS.  

 
01.18 - 4, Na Hřebenech  
 - administrativní objekt - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu ČT. Jednalo se o planý poplach. 
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04.51 - 5, Vrchlického   
 - kontejnery - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu ve dvou 

kontejnerech. Příčinou vzniku poţáru bylo s největší pravděpodobností úmyslné 
zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
04.57 - 21, Českobrodská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu. Jednalo se o planý poplach. 
 
 
 


