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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 02. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 01. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 02. 07. 2011 

 
06.17 - 10, Hlavní  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st. 4 byla vyslána k zajištění unikající vody z prasklého 

potrubí v bytové jednotce. Nájemníci objektu uzavřeli hlavní přívod vody před 
příjezdem jednotky na místo. Jednotka nezasahovala. 

 
06.43 – 8, Taussigova  
 -porost- 
 Jednotka HZS Praha stanice likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár porostu 

na ploše 1 x 1 metru. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně odhození 
nedopalku. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
07.22 – 6, Šlikova   
 -světlík- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 vyprostila kočku uvízlou ve světlíku obytného domu 

a předala ji nezraněnou majitelce. 
 
07.34 – 8, Sokolovská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala za pomoci sorbentu olejovou skvrnu na 

ploše 500 m
2 

uniklou z neznámého vozidla na komunikaci. Ţivotní prostředí 
ohroţeno nebylo. 

 
08.06 – 5, Týřovická  
 -porost- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala poţár travního porostu na ploše 2 x 2 

metry proudem tlakové vody. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření 
nebo úmysl. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
08.15 – 3, Jana Ţelivského  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala za pomoci sorbentu olejovou skvrnu na 

ploše 150 m
2 

uniklou z neznámého vozidla na komunikaci. Ţivotní prostředí 
ohroţeno nebylo. 

 
08.39 – 1, Hrad III. nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o planý 

poplach, jednotka nezasahovala. 
 
10.02 – 13, Zvoncovitá  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu kouře v dáli. Jednalo se o 

pálení na soukromém pozemku. Nebezpečí nehrozilo. Jednotka nezasahovala. 
Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů v přírodě. 

 Škoda: 0,- Kč 
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10.39 – 9, Průmyslová   
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala jedním proudem tlakové vody poţár 

osobního automobilu Fiat Tempra 2.0 benzin, r. v. 1991. Poţárem byl zcela zničen 
motorový prostor. Vozidlo bylo taţeno na laně s nastartovaným motorem a bylo 
určeno k sešrotování. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada na palivovém 
systému vozidla. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
10.48 – 2, Italská  
 -vnitroblok- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu úniku plynu z PB lahve. 

Jednalo se o 2 kg lahev a plyn se rozptýlil do ovzduší, nebezpečí nehrozilo. 
 
11.33 – 10, Holandská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k otevření uzavřených prostor. 

Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 
 
14.29 – 5, Matouškova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky DN motocyklu s OA.  Zraněná 

osoba v péči ZZS. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala sorbentem 
uniklé provozní kapaliny a předala případ Policii ČR. 

 
14.41 – 4, Urbánkova  
 -porost- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu kouře v Modřanské rokli. 

Jednalo se o poţár travního porostu na ploše 50 x 50 metrů. Uhašeno jednotkou 1 
C proudem. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
14.44 – 7, Letenský tunel   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky DN 3 x OA. Jedna osoba 

předána do péče ZZS. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala 
sorbentem uniklé provozní kapaliny a předala případ Policii ČR. 

 
15.05 – 7, Milady Horákové   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky DN tramvaje a NA. Řidič 

tramvaje vyproštěn pomocí hydraulického nářadí a předán do péče ZZS. Jednotka 
provedla protipoţární opatření a předala nepojízdná vozidla k odstranění 
Pohotovosti DP. 

 
15.17 – 9, Mladoboleslavská  
 -porost- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala poţár travního porostu na ploše 1 x 1 

metr proudem tlakové vody. Příčinou vzniku poţáru bylo odhození nedopalku. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
16.14 – 6, Sochařská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

dveře. Nalezena 1 osoba, předáno Policii ČR. 
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16.55 – 8, Prosecká   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila 2 osoby uvízlé v kabině porouchaného výtahu. Výtah 

byl zajištěn proti opětovnému spuštění. 
 
16.57 – 6, Aviatická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala únik hydraulické kapaliny na letištní 

komunikaci za pomoci sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
18.20 – 14, Ocelkova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou poţár provizorního příbytku 

bezdomovce. Poţár byl lokalizován příslušníky Policie ČR pomocí PHP.  
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.22 – 8, Střekovská   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila následky DN tramvaje a OA. Vyproštěna 

jedna osoba. Vozidlo bylo odpojením AKU zajištěno proti poţáru. Únik PHM a 
provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán pohotovosti DPP a 
Policii ČR. 

 
18.27 – 7, Ortenovo náměstí  
 - odpadkový koš – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala dţberovou stříkačkou ţhnoucí odpad v  

odpadkovém koši. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při 
kouření. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.46 – 1, Praţský hrad, III. nádvoří   
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 9, prověřila aktivace EPS. Průzkumem nebyla příčina 

aktivace zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
18.50 – 7, Tovární  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána na ţádost občanů z důvodu nebezpečí 

k otevření bytové jednotky v činţovním domě. Jednotka provedla násilný vstup 
vchodovými dveřmi. V bytě byla nalezena osoba ex. Na místo byla přivolána Policie 
ČR, které byl případ předán. 

 
19.02 – 11, Benkova x Mírového hnutí   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala sorbentem únik PHM na ploše cca 2 x 10 m 

pravděpodobně po krádeţi z nádrţe tahače. Případ byl předán Policii ČR. 
 
19.21 – 9, Bratří Dohalských  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, vyprostila z asistence Policie ČR dítě zamčené 

v koupelně bytu v panelovém domě.  
 
19.27 – 1, Janáčkovo nábřeţí x Vítězná  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plechovém kontejneru.  
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
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20.17 – 9, Prosecká   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k vyproštění osoby ze zablokovaného výtahu ve 

stanici metra „Prosek“. Osoba byla vyproštěna před dojezdem jednotky. 
 
21.27 – 13, Ovčí hájek  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, otevřela bez poškození bytovou jednotku v panelovém 

domě. V bytě nebyl nikdo nalezen. 
 
22.50 – 16, Strakonická   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, odstranila pomocí motorové strom padlý na dopravní 

komunikaci. 
  
23.25 – 4, Novodvorská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, byla vyslána k otevření bytové jednotky v panelovém 

domě. Byt otevřela sama uţivatelka před zahájením zásahu. Jednotka dále 
nezasahovala. 

 
23.28 – 19, Drahotická  - 

zahrádkářská kolonie – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou po násilném vstupu pomocí 

rozbrusu do areálu zahrádkářské kolonie poţár provizorní udírny. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost při pouţívání otevřeného ohně. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
23.58 – 11, Donovalská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala tlakovou vodou ţhnutí komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner nebyl poţárem poškozen. Příčinou vzniku poţáru 
bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 7.000 Kč 
 
00.29 – 11, Mokrá  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 
 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
00.56 – 11, Leopoldova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 
 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 


