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

                    od 06.00 hodin dne 27. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 28. 07. 2011 

 

 

06.31 – 8, Pod lisem   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

dodávek. Při nehodě byla jedna osoba lehce zraněna. Na místě PČR. 

 

07.21 – 9, Českomoravská    

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS SŢDC čerpala pomocí plovoucího čerpadla zatopené prostory 

v budově ţelezniční stanice Libeň. 

 

11.57 – 8, K Ládví  

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár ohniště 

1x1 metr v lese. Na místě PČR. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zakládání 

ohně neznámou osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 

  

12.30 – 7, Letenské náměstí    

 - koš – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru odpadu v koši. Průzkumem 

na místě zásahu nebylo nic nalezeno. Jednotka se vrátila na svoji základnu. 

Jednalo se o planý poplach. 

 

12.54 – 7, U studánky    

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Nehoda byla bez zranění. 

 

14.52 – 17, Na Radosti    

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS DPP Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach z důvodu zvýšené 

vlhkosti. 

 

15.13 – 13, Nušlova  

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu 1x1 

metr v bezprostřední blízkosti garáţí. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení 

neznámou osobou, není vyloučena ani hra dětí. 

 Škoda: 0,- 

 

15.13 – 15, Veronské náměstí   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána ke kouři v elektrorozvodně. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o kouř, který vznikl ve vedlejší 

místnosti, při řezání kovu. Jednalo se o planý poplach. 

 

15.19 – 9, Vysočanská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na ţádost PČR otevření bytové jednotky. 

V bytě nalezena ţena při vědomí. Byt předán po otevření PČR. 
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16.02 – 4, Táhlá   

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala pomocí tlakové vody poţár skládky 2x3 

metry. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámou 

osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 

 

16.30 – 3, Husinecká    

 - dopravní prostředek – 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k výskytu kouře v tramvaji. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o zadýmení tramvaje následkem poškozeného 

převaděče. 

 

16.36 – 1, Zlatá ulička u Daliborky   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 9 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

17.02 – 4, Mezi sklady  

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu 2x3 

metry. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámou 

osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 

 

17.10 – 4, V chatách   

 - rybník – 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k neznámé látce na hladině rybníka. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jedná o neznámou chemikálii. Příslušníci jednotky 

nasadili norné stěny k zachycení chemikálie.  

 

17.11 – 10, Svojetická   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost ZZS otevření bytové jednotky. 

V bytě nalezen muţ při vědomí, který byl předán do péče ZZS. 

 

17.16 – 10, Strašnická  

 - demolice– 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu ve 

vnitřních prostorách demolice. Příčina vzniku poţáru byla nedbalost při kouření 

nebo úmyslné zapálení neznámou osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 

 

18.20 – 2, Ţitná    

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána ke kouři ze střechy činţovního domu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o prach z broušení zdí. Jednalo 

se o planý poplach. 

 

18.51 – 6, Na Zátorce   

 -kanál- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu vyzvednutí zapadlých klíčů 

z kanalizačního prostoru. Jednotka klíče vyprostila a předala majiteli. 

 

19.06 – 3, Budečská   
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 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela bytovou jednotku. Nalezena majitelka při 

vědomí. Předáno Policii ČR. 

 

21.16 – 9, Tupolevova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DPP likvidovala vytékající PHM z autobusu MHD na komunikaci. 

Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

01.11 – 5, Ametystová   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala následky DN 1 x OA do zdi. Na místě se 

nikdo nenacházel. Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala uniklé 

provozní kapaliny sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 

01.56 – 3, Korunní   

 - dopravní prostředky - 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky DN 5 x OA. Jednotka provedla 

protipoţární opatření a zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem. Předáno 

PČR. 

 

03.53 – 3, Na vrcholu  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala poţár odpadu V kontejneru na tříděný 

odpad 1 x C proudem. Poţárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru 

bylo úmyslné zapálení. Souvislost s případem Ečud : 1111005026. 

 Škoda: 7.000,- Kč 

 

04.19 – 8, Rohanské nábřeţí   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala za pomoci sorbentu olejovou skvrnu o 

délce 50 metrů na komunikaci. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

04.25 – 6, Šimonova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla na ţádost ZZS otevření bytové jednotky. 

V bytě nalezen muţ při vědomí, který byl předán do péče ZZS. 

 

05.02 – 3, Šikmá  -

kontejnery + 2 x OA- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 2 x C proudem v dýchací technice poţár 

3 kontejnerů a 2 osobních vozidel. Poţárem byly kontejnery a 1 x OA VW Sharan 

zcela zničeny a došlo k poškození dalších 2 vozidel Opel Omega a Škoda Octavia. 

Majitele vozidel zjišťuje Policie ČR. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení.  

 Škoda: 200.000,- Kč (kont. – 21.000,- Kč) Uchráněno: 50.000,- Kč 

 

05.45 – 4, Komořanská   

 -kouř v dáli- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu kouře v dáli. Na místě 

nebylo nic nalezeno, jednotka nezasahovala. 
                                                                                                 

 
 


