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

                    od 06.00 hodin dne 20. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 21. 06. 2011 

 

06.10 – 2, Újezd   

 - volně prostranství – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření nahlášeného kouře. Průzkumem na 

místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

06.44 - 6, Markétská  

  - historický objekt - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 likvidovali vodou z místního zdroje dohořívající 

požár průtokového ohřívače vody na WC ve 2.NP kláštera. Požárem byl celý 

průtokový ohřívač zcela zničen, zplodinami hoření byla poškozena povrchová 

úprava stěn prostoru umývárny a WC. Příčinou vzniku požáru byla technická 

závada elektroinstalace ohřívače, pravděpodobně tepelné ochrany. 

 Škoda: 20 000,- Kč 

 

08.08 - 6, K letišti                 - cvičení jednotek HZS -  

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k likvidaci fiktivního požáru porostu v areálu 

letiště Praha. Při cvičení byl proveden cvičný požární poplach s prověřením 

dojezdových časů a provedení zásahu. 

 

09.08 - 15, U kabelovny   

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZSP Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 

 

10.13 - 10, Eltnerové   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 

 

11.35 - 5, V úvalu   

 - provozní objekt -  

 Jednotka HZSP FN Motol byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že reakci čidla způsobily nenahlášené stavební práce. 

Jednotka nezasahovala. 

 

12.22 - 9, Nehvizdská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.10 byla vyslána k záchraně osoby, která se zabouchla na 

balkóně. Po násilném vstupu do bytu byly dveře uvolněny a osoba vyproštěna. 

 

12.23 - 12, Meteorologická bez č.  

 - volné prostranství - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali vodním proudem C požár travního 

porostu a odpadu na ploše cca 5 x 5m. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou 

vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození 

nedopalku cigarety, vyloučit nelze ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

14.28 - 4, Nad cementárnou x Na Klaudiánce   

 - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM likvidovali 

sorbentem. 

 

15.34 - 12, Generála Šišky   

 - volné prostranství - 
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 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k údajnému požáru porostu. Průzkumem na 

místě určení ani v okolí nebyl žádný požár zjištěn, jednalo se o planý poplach. 

 

15.56 - 1, 28. října   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem. 

 

17.04 - 7, Argentinská   

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS v prostoru 

skladů. Průzkumem bylo zjištěno, že se pravděpodobně jednalo o planý poplach. 

 

17.39 - 2, Spálená   

 - výtah – 

 Jednotka HZS DP byla vyslána k případu osob uzavřených po poruše ve výtahové 

kabině. Z výtahu bylo vyproštěno 6 osob. 

 

17.43 - 20, Božanovská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM likvidovali sorbentem. 

Na místo byl dále povolán automobilový jeřáb a automobilový žebřík, pomocí 

kterých byla vozovka znovu zprovozněna.   

 

19.32 – 6, Kádnerova    

 - vosy – 

 Jednotka SDH Nebušice likvidovala za pomoci vysavače a chemických prostředků 

vosí hnízdo. 

 

20.48 – 3, Koněvova  

 - osobní automobil – 

 Jednotka HZS Praha st. 5 likvidovala proudem tlakové vody požár osobního 

automobilu Peugeot. Požárem byla zcela zničena motorová část vozidla. Příčinou 

vzniku požáru byla technická závada na palivovém systému vozidla. Na místě 

Policie ČR. 

 Škoda: 15 000,- Kč Uchráněno: 5 000,- Kč 

 

22.38 – 8, Pod Kynclovkou  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha st.3 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Požárem bylo zničeno plastové víko kontejneru. Příčinou 

vzniku požáru byla pravděpodobně neopatrnost při kouření, nelze vyloučit ani 

úmyslné zapálení. 

 Škoda: 4 000,- Kč  

 

00.12 – 6, Radimova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha st.2 lividovala zasypáním sorbentem skvrnu provozních 

kapalin uniklých z osobního automobilu. Předáno Městské policii. 

 

00.30 – 4, Lopatecká  

 - osobní automobil – 

 Jednotka HZS Praha st.6 likvidovala 1C proudem požár osobního automobilu 

Škoda Fabia. Požárem byla zničena zadní část vozidla a interiér kabiny. Příčinou 

vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 200 000,- Kč Uchráněno: 50 000,- Kč 

  

01.59 – 2, Sokolská   

 - výtah – 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána  k případu osob uvízlých po poruše 
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ve výtahové kabině. Jednotka vyprostila z výtahu dvě osoby. Předáno Policii ČR.  

 

05.31 – 10, Ke Kablu   

 - EPS – 

 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že čidlo spustilo vlivem unikající páry. Jednalo se o planý 

poplach. 

 
 


