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

                    od 06.00 hodin dne 02. 09. 2011 do 06.00 hodin dne 03. 09. 2011 

08.27 – 10, Na Míčankách   

 -administrativní objekt- 

 Jednotka HZS Prah stanice 5 prověřila hlášení o požáru klimatizační jednotky. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o testování dieselových agregátů. 

 

08.44 – 8, Lodžská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR 

násilný vstup po AZ – 30 oknem do bytu v 10. NP obytného domu. Zde byla 

nalezena nemohoucí uživatelka, která byla předána do péče ZZS. 

 

09.06 – 1, Na příkopě   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla za použití AZ – 30 sundání kočky 

z parapetu. Předána MP. 

 

11.00 – 1, Perlová   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže zaparkovaného osobního automobilu. 

 

11.33 – 10, Jabloňová   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla vyproštění kočky uvízlé ve dveřích. 

 

13.13 – 3, Kunešova  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 1 B proudem na volný výtok požár 

odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření 

nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

13.25 – 4, Rostislavova 25  

 - demolice - 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k výskytu kouře v objektu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že zakouření bylo způsobeno vypalováním kabelů v objektu 

v demolici. Příslušníci jednotky požár likvidovali pomocí džberové stříkačky. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

13.41 – 6, Na Petynce   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřila hlášení o požáru v dáli. Průzkumem na 

místě zjištěno, že se jedná o kontrolovaný oheň na soukromém pozemku. Jednalo 

se o planý poplach. 

 

15.50 – 4, Podolské nábř.   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 asistovala PČR a ZZS při dodávce vody. 

 

15.55 – 3, Husinecká   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla zasypání fritovacího oleje uniklého z korby 

OA. 
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16.24 – 1, Nerudova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nikdo nenalezen.  

 

17.36 – 7, U zeměpisného ústavu   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla zasypání chladící kapaliny z OA. 

 

18.28 – 4, Na vrstvách  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu požáru porostu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů. Likvidováno džberovou 

stříkačkou a ženijním nářadím. Příčinou vzniku požáru bylo vypalování kabelů.  

 Škoda: 0,-Kč 

  

18.32 – 4, Šternova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ZZS. Případ předán Policii 

ČR. 

 

00.42 – 5, Pavla Švandy ze Semčic  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1likvidovala 1B proudem na volný výtok požár 

odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru mohla být nedbalost při 

kouření, není vyloučeno úmyslné zapálení. Policie se nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 

  

03.21 – 10, Tenisová   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě byla uzavřena voda. Předáno Policii ČR. 

 

04.25 – 14, Bryksova   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou požár interiéru 

osobního automobilu Chevrolet 5.3 K1500 SUBURBAN. Požárem byl interiér zcela 

zničen. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. V dopoledních hodinách 

bude provedeno došetření požáru za přítomnosti psa na vyhledávání akcelerantů a 

Policie ČR.  
 


