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

                    od 06.00 hodin dne 18. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 19. 07. 2011 

 
07.58 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach 

zapříčiněný párou. 
 
10.05 – 3, Soběslavská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila dvě osoby z porouchaného výtahu, 

přičemž vstoupila do strojovny bez poškození a výtah zajistila proti použití. 
 
10.28 – 20, Zalešanská   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 
 
11.34 – 9, Vysočanská  
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky pomocí 

lezecké techniky přes okno. V bytě nalezená osoba nemohoucí osoba byla předána 
Policii ČR, která vyčká příjezdu ZZS. 

 
11.41 – 8, Karlínské nám.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP odstranila za použití motorové nalomenou větev zasahující do 

vozovky. 
 
11.54 – 4, Družstevní ochoz   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem olejovou skvrnu, o velikosti 3 x 

2 m, na komunikaci. 
 
12.42 – 10, Káranská   
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na žádost a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytové jednotky oknem bez poškození. V bytě nebyla nalezena žádná 
osoba. 

 
13.50 – 2, Wilsonova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osobu z porouchaného výtahu bez násilného vstupu 

a výtah zajistila proti použití. 
 
15.52 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach 

zapříčiněný stavebními pracemi. 
 
15.55 – 9, Poděbradská   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k požáru odpadu. Průzkumem bylo 

zjištěno hlídané ohniště. Jednotka nezasahovala. 
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18.13 -  9, Drahobejlova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k otevření dveří bytu. Uvnitř zůstalo 

samo dítě. V době, kdy jednotka stavěla automobilový žebřík, se na místo dostavila 
majitelka bytu a dveře odemkla. 

 
18.37 -  8, Rohanské nábřeží  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána ke kouři v demoličním objektu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že zde nezjištěné osoby bez přístřeší vypalovaly izolaci 
kabelů na otevřeném ohništi. Ohniště uhašeno vodou, dodávanou z džberové 
stříkačky. Požárem škoda nevznikla. 

  
19.20 -  21, Úprkova  
 -rod. dům- 
 Jednotka SDH Klánovice čerpala vodu ze zaplavených sklepních prostor. 
 
19.25 -  14, Broumarská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
21.04 -  8, Burešova  
 -dům s pečovatelskou službou- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 násilně otevřela dveře bytu v domě s pečovatelskou 

službou. Uvnitř nalezen uživatel ex. Dveře otevírány za asistence příslušníků PČR, 
kteří provedli další opatření. 

 
02.19 – 17, Na Radosti    
 - depo metra – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina zjištěna. 

Jednalo se o planý poplach. 
 
04.51 – 8, Thámova   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k údajnému blíže neurčenému požáru 

v činžovním domě nebo jeho okolí. Průzkumem nebyly nalezeny žádné příznaky 
požáru. Jednalo se o planý poplach. 

 


