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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 20. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 19. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 20. 07. 2011 

 
06.52 – 16, Strakonická   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje 

uniklého z osobního automobilu dlouhou cca 100m. K úniku do kanalizace nedošlo. 
Předáno majiteli vozidla. 

 
07.41 – 1, Národní   
 - výtah – 
 Jednotka HZS DP byla vyslána k případu osob zavřených po technické závadě ve 

výtahové kabině. Z výtahu byla vyproštěna jedna osoba. 
 
09.06 – 8, Střelničná   
 - EPS – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem namístě bylo zjištěno, ţe čidlo spustilo vlivem zvířeného prachu. 
 
09.30 – 11, Ke stáčírně   
 - autobus – 
 Jednotka HZS DP byla vyslána k výpomoci při havarijním zvedání autobusu. 
 
12.24 – 13, Ringhofferova   
 - EPS – 
 Jednotka HZS DP byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

namístě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
12.28 – 9, Čuprova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár dvou 

ohnisek odpadu. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
12.29 – 15, Milánská  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 5 byly vyslány k prověření nahlášeného kouře na 

chodbě obytného domu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o 
spálené potraviny. Poţár byl uhašen z místního zdroje. Jednotka odvětrala objekt 
přirozenou ventilací. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při přípravě potravin. 
Předáno majiteli bytu. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
12.42 – 4, Novodvorská 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytu. Po příjezdu na 

místo bylo jednotce Policií ČR sděleno, ţe není na místě potřeba. Jednotka 
nezasahovala. 
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13.28 – 1, Ţatecká  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 dohašovala tlakovou vodou poţár papírové krabice 

s psími granulemi na kuchyňské lince bytové jednotky v 1. patře, kde se nikdo 
nenacházel, kdyţ předtím provedla násilný vstup do bytu dveřmi. Následně jednotka 
odvětrala objekt přirozenou cestou. Prvotní hasební zásah byl učiněn hlídkou Policie 
ČR pomocí PHP oknem. Poţárem byla zasaţena pracovní deska sporáku a 
kuchyňské linky. Prostory kuchyně byly očazeny zplodinami hoření. Příčinou vzniku 
poţáru bylo umístění krabice v kontaktu se zapnutou plotýnkou elektrického 
sporáku. 

 Škoda: 40 000,- Kč    Uchráněno: 700 000,- Kč 
 
13.55 – 4, Na hřebenech    
 - EPS – 
 Jednotka HZS Česká Televize byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem namístě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
15.03 – 14, Slévačská   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody motocyklu a 

osobního automobilu. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a 
provedla na místě protipoţární opatření. Zraněná osoba předána do péče ZZS. 

 
15.32 – 9, Freyova 
 - světlík – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 dohašovala 1C proudem poţár odpadu ve světlíku 

obytného domu, který byl uhašen nájemníky před příjezdem jednotky. Poţárem bylo 
poškozeno plastové vodovodní potrubí. Na místě Policie ČR. Příčinou vzniku poţáru 
bylo s největší pravděpodobností odhození nedopalku cigarety nezjištěným 
nájemníkem domu. 

 Škoda: 1 000,- Kč Uchráněno: 0,- Kč 
 
16.28 – 3, Roháčova 
 - výkop – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu vyproštění kočky z cca 3m 

hlubokého výkopu. Kočce se podařilo samo vylézt, jednotka nezasahovala. 
 
16.43 – 5, Štefánikova   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS DP likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z osobního automobilu po dopravní nehodě s tramvají. K úniku do kanalizace 
nedošlo. 

 
16.53 – 3, Jičínská 
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a provedla na 
místě protipoţární opatření. Předáno Policii ČR. 

 
16.54 – 8, V Zámcích   
 - řeka – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila na ţádost Policie ČR za pomoci člunu 

utonulou osobu z řeky. Předáno ZZS a Policii ČR. 
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17.02 – 12, Ostředecká 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS stanice 6 byla vyslána k prověření nahlášeného kouře v dáli. 

Průzkumem namístě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
17.46 – 15, Milánská 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu prasklého potrubí stoupačky 

ÚT. Jednotka provizorně utěsnila únik vody. Předáno majitelce bytu. 
 
18.23 – 4, Na lhotech  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala ţenijním nářadím poţár porostu na ploše 

2 x 6 m. 
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.29 – 7, Wolkerova  
 -provozní objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanic 3 a 2 likvidovaly jedním C proudem poţár zásobníku 

papírových ručníků v prostorách toalet restaurace „Na slamníku“. Poţárem byl 
zničen pouze zásobník, zplodinami hoření však byl silně zasaţen prostor toalet 
včetně dřevěného stropu. Jednotka uzavřela přívod plynu, vypnula el. energii a 
prostor odvětrala přetlakovou ventilací. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 
kouření. 

 Škoda: 15 000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.30 – 15, Hornoměcholupská   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a provedla na 
místě protipoţární opatření. Zraněná osoba předána do péče ZZS. 

 
19.15 – 8, Říjnová 
 -zahrada- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru okrasné dřeviny. Průzkumem 

zjistila likvidovaný poţár jednoho okrasného stromu. Poţár likvidoval majitel. 
Jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání 
otevřeného ohně (grilování). 

 Škoda: dle majitele 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
19.36 – 13, U jezera  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci, 

o velikosti 20 m
2
. 

 
19.07 – 10, K Rybníčkům  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k poţáru osobního automobilu Škoda 

Octavia combi 1.9 TDI, Poţár likvidoval občan jedním práškovým PHP. Poţárem 
byly zasaţeny plastové části a drţáky ventilátoru chladiče. Příčinou vzniku poţáru 
byla technická závada ventilátoru, pravděpodobně jeho zadření. 

 Škoda: 3 000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
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22.38 – 13, V hůrkách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k otevření bytu pro ZZS. Jednotka byla 

před dojezdem na místo odvolána, její zásah jiţ nebyl potřeba. 
 
01.01 – 10, Na křečku  

-dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár matrací 

v obytné části dodávkového automobilu s kempovou úpravou, zn. Mercedes Benz, 
Při příjezdu jednotky bylo rozbité okno levého křídla zadních dveří a pravé přední 
dveře byly odemčeny. Poţárem byly zasaţeny molitanové matrace a péřové 
polštáře nebo pokrývky a částečně poškozen interiér, který byl celý zasaţen 
zplodinami hoření. Ohnisko se nacházelo na matraci pod rozbitým oknem. Příčinou 
vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 5 000 Kč Uchráněno:100 000 Kč 
 
03.36 – 6, Českomalínská  
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla na ţádost Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky pomocí nastavovacího ţebříku přes okno. V bytě nebyl nikdo 
nalezen. 

 
03.38 – 5, Pod Kesnerkou  
 -kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody poţár tří 

plastových kontejnerů. Jednotka provedla průzkum přilehlé budovy. Příčinou vzniku 
byl pravděpodobně úmysl. 

 Škoda: 21 000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
05.28 – 6, Armádní  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár 

v motorovém prostoru osobního automobilu Citroen Berlingo  s pohonem na LPG. 
Poţárem byla zničena izolace kapoty motoru a lehce zasaţena elektroinstalace a 
plastové části. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 5 000 Kč Uchráněno: 100 000 Kč 


