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

                    od 06.00 hodin dne 02. 08. 2011 do 06.00 hodin dne 03. 08. 2011 

 
06.15 – 20, Novopacká   
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha a HZS Stč. kraje odchytily dva volně pobíhající koně na 

rychlostní komunikaci. 
 
07.46 – 8, Českomoravská   
 -nádraţí- 
 Jednotka HZS SŢDC odčerpala vodu ze zatopených prostor nádraţí. 
  
08.10 – 9, Kolbenova  

-kontejner- 
Jednotka HZS Praha stanice 3 dohasila dţberovou stříkačkou ohniště po vypalování 
kabelů. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů v přírodě. 
 

08.57 – 4, Na hřebenech II 30  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
10.20 – 4, Krouzova  
 -teplovod- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu pod 

teplovodem. Poţárem byla poškozena izolace teplovodu. Příčinou vzniku poţáru 
byla nedbalost při pouţívání otevřeného ohně nebo kouření. 

  
 
10.50 – 4, Na hřebenech II  
 -provozní objekt- 

Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach 
zapříčiněný neohlášenými prácemi. 
 

11.00 – 5, U Santošky   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zasypala sorbentem skvrnu PHM o délce 40 m na 

komunikaci a zbytek PHM, vytékajících z OA po DN, zachytila. 
 
11.02 – 8, Na Ţertvách   
 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem skvrnu PHM na komunikaci a 
zbytek PHM, vytékajících z OA, zachytila. 
 

11.04 – 4, Hudcova 
 -chata- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala dvěma C proudy v dýchací technice 

poţár opuštěné rekreační chatky v plném rozsahu. Chatka dřevěné konstrukce na 
zděné podezdívce s podsklepením byla zcela zničena a uvnitř nebylo ţádné 
vybavení. Příčinou vzniku poţáru byla, s největší pravděpodobností nedbalost 
osoby bez domova při manipulaci s otevřeným ohněm, vyloučit nelze úmysl. 

  
 

11.23 – 3, Roháčova  
 -obytný objekt-  
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 
nalezená osoba při vědomí byla předána ZZS. 

 
11.24 – 4, Komořanská  

-demolice- 
Jednotky HZS Praha stanic 6, 4, 1 a 7 likvidovaly třemi C proudy v dýchací 
technice, z nichţ jeden byl veden po AZ-30, poţár opuštěného objektu. Poţárem 
byla zasaţena plocha cca 10 x 15 m. Poţár se rozšířil do dvou podlaţí a zasáhl i 
střešní konstrukci. Správce objektu potvrdil občasný pohyb osob bez domova.  
Příčinou vzniku poţáru byla, s největší pravděpodobností nedbalost osoby bez 
domova při manipulaci s otevřeným ohněm, vyloučit nelze úmysl. 

 
12.04 – 7, U průhonu  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla měření koncentrace unikajícího zemního 

plynu s negativním výsledkem. Dále uzavřela přívod plynu a vody do karmy. 
 
13.18 – 7, Pod Hrachovkou  

-komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem skvrnu PHM na komunikaci a 

OA, z kterého vytékaly, naklonila, čímţ zamezila dalšímu úniku. 
 
13.38 – 6, Vaníčkova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala odpojením akumulátoru poţár 

elektroinstalace vozu Ford Tranzit 2,5D, r. z.: 3U7 9740. Poţárem byl zasaţen 
jeden kabel vedoucí k autorádiu. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 
elektroinstalace. 

  
14.09 – 16, Závist  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár trávy na 

ploše 1 x 1 m. Příčinou vzniku poţáru bylo kouření nebo zakládání ohňů v přírodě. 
  
14.38 - 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z mechanizačního zařízení na letištní ploše. 
 
15.07 – 5, Kmochova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 uzavřela šoupě vodovodního řadu z důvodu 

prasklého potrubí v domě. 
 
15.58 – 4, Na hřebenech  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
16.32 – 5, Kmochova  

-obytný objekt- 
 Jednotka SDH Stodůlky odčerpala pomocí plovoucího čerpadla vodu ze zatopeného 

sklepa. 
 
17.11 – 1, Praţský hrad   
 -historický objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 9 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
17.48 – 10, Švehlova  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Mitas likvidovala jedním C proudem poţár kabelů v provozní části. 

Poţárem byly zasaţeny pouze kabely před výměnou. Příčinou vzniku poţáru byla 
technická závada elektroinstalace. 

  
17.55 – 4, Vídeňská  
 -les- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala poţár porostu na ploše 4 x 4 m, při 

kterém byl zasaţen krmelec. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmysl. V krmelci přespávaly osoby bez domova. Na místě PČR MO Nusle. 

  
18.02 – 3, Vozová   
 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem skvrnu oleje, na ploše 15 x 2,5 
m, uniklého na komunikaci z mobilního transformátoru. 
 

18.39 -  13, V zářezu   
 -zastávka MHD- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala mechanickými prostředky vosí hnízdo 

v prostoru zastávky MHD.  
 
20.04 -  6, Sichrovského  
 -pole- 
 Jednotka SDH Nebušice uhasila jedním C proudem s vodou od cisterny hořící 

strniště. Bezprostředně po uhašení bylo pole zavoráno. Příčinou poţáru beze škody 
byla zřejmě nedbalost při kouření. 

  
20.31 -  8, Davídkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k úniku vody v bytě. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe voda uniká z prasklého přívodu do myčky. Likvidováno uzavřením 
přívodu. 

 
20.34 -  2, Škrétova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k zajištění uvolněné římsy domu. Před 

dojezdem jednotky na místo část římsy spadla na trolej tramvajového vedení a 
osobní automobil. Příslušníci jednotky zbylou část římsy sundali. 

 
03.25 -  15, Chudenická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu otevření dveří bytu uţivatelky 

pí Jandové. Jmenovaná nakonec otevřela dveře sama ještě před dojezdem 
jednotky. 

 
03.57 -  6, Brixiho  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k úniku vody v podkrovním bytě. 

Příslušníci jednotky se do bytu dostali oknem výstupem po automobilovém ţebříku. 
Uţivatelka bytu spala. Voda unikala z prasklého přívodu k umyvadlu. Likvidováno 
uzavřením přívodu. 

 
05.28 -  17, Na Radosti  
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 -depo metra- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o planý 

poplach. Důvod spuštění čidla nezjištěn. 
 

 
 


