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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 04. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 03. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 04. 07. 2011 

 
 
07.31 – 1, Elišky Krásnohorské  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí 1C proudu poţár dvou místností 

v přízemí činţovního domu, vyuţívaných jako sklad alkoholu, cigaret a 
elektrosoučástek. Poţárem byla zasaţena zadní část místností od vstupních dveří, 
kde se nacházeli elektrosoučástky k výherním automatům. Poţárem byly součástky 
zničeny. Zplodinami hoření byla poškozena malba stěn a stropů místností. Dveře do 
skladových prostor byly poškozeny po násilném vniknutí. Během poţáru byly ZZS 
ošetřeny2 osoby. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení 
neznámé osoby. Na místo byl povolán sluţební pes na vyhledávání akcelerantů, 
s negativním značením. 

 Škoda: 50.000,- Kč Uchráněno: 20.000,-Kč 
 
07.36 – 11, Brandlova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár 

plastového kbelíku se substrátem. Plastový kbelík byl zcela zničen. Stěny se 
zateplením na balkoně byly poţárem poškozeny na ploše 1x2metry. Příčinou 
poţáru byla nedbalost při kouření uţivatelky bytu. 

 Škoda: 10.000,- Kč 
 
08.56 – 4, Budějovická   
 - stanice metra – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k nahlášení poţáru v prostorách metra. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zneuţití poţárního tlačítka.  
Jednalo se o planý poplach. 

 
09.19 – 14, Poděbradská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k otevření bytové jednotky. Dveře byly 

otevřeny před příjezdem jednotky na místo zásahu. Jednotka se vrátila zpět na svoji 
základnu. 

 
09.55 – 1, Vodičkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k pomoci otevření bytové jednotky na 

ţádost PČR. Byt otevřen uţivatelem bytu. Jednotka nezasahovala.  
   
11.41 – 6, Mickiwiczova  

 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí motorové pily dvě nalomené 

větve nad komunikací, ve výšce cca 10 metrů.  
 
14.04 – 9, Františka Kadlece  
 - garáţe- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
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13.01 – 5, Vrchlického  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezena ţena, která byla předána do péče ZZS. 
 
13.07 - 7, Gotthardská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na ţádost PČR násilný vstup za pomoci 

AZ30 do bytové jednotky. Po otevření byl byt předán PČR.  
 
13.54 – 10, Práčská   
 - volné prostranství – 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a SDH Řeporyje byly vyslány k poţáru na volném 

prostranství. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o ohniště, kde byly 
vypalovány kabely. Jednotky povedly dohašení poţáru vodou z místního zdroje. 
Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zakládání ohně neznámou osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 
 
14.06 – 18, Malkovského    
 - komunikace – 
 Jednotka HZS stanice 5 byla vyslána po domluvě s Veolií s pitnou vodou do ulic 

Jančova a Velhartická. 
 
14.08 – 18, Fryčovická    
 -komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 vyslána po domluvě s Veolií s pitnou vodou do ulic 

Jančova a Velhartická. 
   
14.16 – 4, Na hřebenech II   
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Česká Televize byla vyslána k poţáru v areálu České televize. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o neohlášené broušení. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
15.38 – 12, Zbudovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla násilný vstup do bytové jednotky přes okno 

bytu. V bytě nalezena ţena EX. Byt předán PČR a ZZS. 
 
15.40 – 8, Zenklova   
 - komunikace – 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 likvidovali následky dopravní nehody osobního 

automobilu Renault Clio, který narazil do mostního pilíře. Příslušnici jednotky pouţili 
hydraulické zařízení na vyproštění zraněné osoby z automobilu. Po vyproštění byla 
osoba předána do péče ZZS. 

 
16.18 – 10, Bělocerkevská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k otevření bytové jednotky, kde se 

nacházela nemohoucí ţena. Byt otevřen bez poškození náhradními klíči. Ţena byla 
předána do péče ZZS 

 
17.35 – 10, Přímětická   
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Plastový kontejner byl poţárem zcela zničen. Příčinou 
poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení neznámou osobou.  
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17.57 – 16, Na Hvězdárně    
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k poţáru travního porostu. Průzkumem 

na místě nebylo nic nalezeno. Jednalo se o planý poplach. 
 
18.21 – 5, Strakonická    
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k neznámé látce na hladině Vltavy. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jedná o ropnou látku, která vlivem deště vtekla do 
Dalejského potoka. Jednotka pouţila sorpční hady Bylo informováno OS KŠ MHMP. 

 
19.22 – 8, Bínova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela násilným vstupem přes dveře bez 

poškození bytovou jednotku na ţádost Policie ČR. Nalezena ţena při vědomí, 
předána do péče ZZS. 

 
22.18 – 10, 28. Pluku  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala poţár izolace vodou z místního zdroje. 

Poţár vznikl po provádění rekonstrukčních prací na topení. Příčinou vzniku poţáru 
bylo provádění svářecích a řezacích prací. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
22.32 – 4, Na dolinách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

okno z automobilového ţebříku. Nalezena uţivatelka bytu v pořádku. 
 
01.10 – 4, Ke zvonici  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu ve 

dvou plastových kontejnerech. Poţárem byly oba kontejnery zcela zničeny. Příčinou 
vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení. 

 Škoda: 14.000,- Kč 
 
02.05 – 5, Věštínská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 asistovala při snesení pacienta pro ZZS do sanitního 

vozu. 
 
04.22 – 4, Na Veselí  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

okno z automobilového ţebříku. Nalezena nemohoucí uţivatelka bytu při vědomí, 
předána do péče ZZS. Předáno Policii ČR.  

 


