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

                    od 06.00 hodin dne 23. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 24. 06. 2011 

 

06.25 - 8, Okořská   

 - obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření uzavřených prostor. 

Jednotka provedla násilný vstup přes dveře. Osoba předána do péče ZZS. 

Předáno Policii ČR. 

 

07.55 – 10, Hostýnská   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky DN osobního a nákladního 

automobilu bez zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala uniklé 

provozní kapaliny sorbentem. 

 

08.29 – 6, Janouškova   

 -strom- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala motorovou pilou ztrouchnivělý nalomený 

strom hrozící pádem na komunikaci. 

 

08.43 – 8, Čumpelíkova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu kouře v domě. Jednalo se o 

spálené potraviny, jednotka provedla násilný vstup přes dveře, vypnula sporák a 

byt odvětrala. Předáno Policii ČR. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 

tepelné přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

09.16 – 5, Radotínská   

 -strom- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala spadlou větev bránící provozu na 

komunikaci pomocí motorové pily. 

 

11.47 – 4, Bachova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu otevření uzavřených prostor 

pro ZZS. Bytová jednotka otevřena bez poškození. V bytě nebyl nikdo nalezen. 

Předáno Policii ČR. 

 

12.10 – 9, Poděbradská   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS DPP vyprostila osoby z kabiny porouchaného výtahu. Výtah byl 

zajištěn proti opětovnému spuštění. 

 

12.21 – 10, Vršovická   

 -výšková budova- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Jednotka byla cestou k případu odvolána, jednalo se o planý poplach, zneuţití 

tlačítka signalizace. 

 

12.41 – 4, Hurbanova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku 

násilným vstupem přes dveře. V bytě nebyl nikdo nalezen. Předáno Policii ČR. 

 



 

2 

14.34 – 2, Wilsonova   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu poţáru OA. Jednalo se o 

poţár elektroinstalace výstraţného světelného znamení a plastových součástí 

přístrojové desky, který byl uhašen řidičem vozu 1 PHP. Vůz Hyundai I 20 byl určen 

k převozu krve. Jednotka provedla kontrolu po poţáru a dohašení a ochlazení 

motorové části. Příčinou vzniku poţáru byl s největší pravděpodobností montáţní 

zásah do elektroinstalace vozu. 

 Škoda: 50.000,- 

 

14.53 – 2, Wilsonova  

 -nádraţí- 

 Jednotky HZS Praha stanice 1 a HZS SŢDC byly vyslány ke kontrole uhašeného 

poţáru v budově Wilsonova nádraţí. Jednalo se o poţár regulátoru klimatizační 

jednotky umístěného na zdi v prostoru směnárny, který byl uhašen zaměstnankyní 

1 PHP před příjezdem jednotky. Poţárem došlo ke zničení regulátoru a očazení 

okolní výmalby. Příčinou vzniku poţáru byla provozně technická závada na 

elektroinstalaci regulátoru klimatizace. 

 Škoda: 5.000,- Kč 

 

15.54 – 15, U kabelovny   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o únik páry, 

jednotka prostor odvětrala. 

 

16.25 – 5, Borovanského   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření uzavřených prostor. 

Jednotka pouţila pro násilný vstup oknem lezeckou techniku. Nalezenou ţenu 

v bezvědomí předala ZZS. Předáno Policii ČR. 

 

16.32 – 6, Šimonova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření uzavřených prostor. 

Byt otevřen před příjezdem jednotky, pacient v péči ZZS. Předáno Policii ČR. 

 

17.08 – 22, U ţidovského hřbitova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela rodinný dům bez poškození. Předáno 

volajícímu. 

 

17.21 – 10, Francouzská 15   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu protékající vody v domě. 

Jednotka uzavřela vodu a odpustila páru z bojleru. V důsledku průsaku vody spadl 

sádrokartonový strop. Předáno nájemníkům poučeným o neuţívání bytu. 

 

18.27 – 14, Chlumecká   

 - metro – 

 Jednotka HZS DPP vyprostila osoby ze zablokovaného výtahu ve stanici metra 

„Černý Most“. 

 

20.04 – 21, Malotická   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, vyprostila pomocí AZ zraněného rorýse z 8. NP 

panelového domu. Pták byl předán záchranné sluţbě pro zvířata Pet-Medic. 
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20.52 – 3, Jana Ţelivského   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k vyproštění osob ze zablokovaného 

výtahu v činţovním domě. Osoby byly vyproštěny před dojezdem jednotky. 

Jednotka se z cesty vrátila zpět na základnu. 

 

21.01 – 2, Slezská u č.   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, opláchla na ţádost Policie ČR tlakovou vodou krev 

z komunikace. Na místě SKPV. 

 

21.03 – 16, Praţský okruh   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 8, odstranila následky DN čtyř OA se zraněním 1 osoby. 

Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapa lin 

byl likvidován sorbentem. Zraněná osoba byla předána do péče ZZS. Vozidla byla 

odstraněna mimo vozovku. Případ byl předán Policii ČR. 

 

21.07 – 3, Vinohradská – u OC Flora  

 - odpadkový koš – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém odpadkovém koši. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně 

nedbalost při kouření – odhození nedopalku.  

 Škoda: 1.000 Kč  

  

21.18 – 19, Chmelířova  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmyslné zapálení, 

nedbalost při kouření). Na místě Policie ČR. 

 

22.21 – 7, Bubenské nábřeţí   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 

likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 

23.34 – 13, Mládkova  

 - dopravní prostředek – 

 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala 1C proudem v DT poţár OA Toyota 

Avensis. Plamenným hořením bylo vozidlo zcela zničeno. Příčinou vzniku poţáru 

byla neodborná manipulace s hořlavou kapalinou při krádeţi PHM z nádrţe vozidla 

neznámým pachatelem. Na místě Policie ČR – MO Stodůlky. 

 Škoda: 100.000 Kč  

  

01.22 – 5, Lohniského   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 10, byla vyslána na ţádost Policie ČR k otevření bytové 

jednotky v panelovém domě. Před zahájením zásahu otevřela byt sama uţivatelka. 

Případ byl předán Policii ČR. 

 

05.16 – 5, Hennerova   

 - obytný objekt – 
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 Jednotka HZS Praha, st. 10, byla vyslána na ţádost Policie ČR k otevření bytové 

jednotky v panelovém domě. Před zahájením zásahu otevřela byt sama uţivatelka. 

Případ byl předán Policii ČR. 

 
 


