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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 

 

07.22 -  15, U kabelovny   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřovala signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o 

planý poplach – porucha čidla. 

 

08.24 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně   

 - provozní objekt- 

 Jednotka HZS Letiště prověřovala signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o 

planý poplach – porucha čidla. 

 

09.47 -  10, Vinohradská a Černokostelecká   

 -komunikace- 

 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 5 byly vyslány k případu vyproštění osoby zpod 

tramvaje MHD. Zraněná osoba vyproštěna a předána osádce ZZS. 

 

10.24 -  4, Modřanská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DPP asanovala vyteklý  motorový olej. Ţivotní prostředí nebylo 

ohroţeno. 

 

10.48 -  10, Mattioliho   

 -administrativní objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 prověřila signalizaci PCO. K poţáru nedošlo, čidlo 

v 2. podzemním podlaţí garáţí aktivováno výfukovými zplodinami projíţdějícího 

automobilu. 

 

10.51 -  16, Nad parkem.   

 -řadové garáţe- 

 Jednotka HZS Praha stanice 8 asanovala vyteklý motorový olej na ploše 2 x 2 m 

před garáţí. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 

12.03 -  6, Jarní   

 -staveniště- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k zajištění místa převráceného 

pracovního stroje. Stroj postaven na kola a poté vytaţen ze stráně. 

 

12.25 -  9, Kbelská  

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k poţáru motorové části osobního 

automobilu značky VW PASSAT 1.9D. K poţáru došlo během jízdy a po 

zpozorování jej majitel odstavil u krajnice. Příslušníci jednotky poţár likvidovali 

tlakovou vodou z vlastního zdroje. Poţárem byl motor včetně kapoty, blatníků a 

předních pneumatik zcela zničen. Příčinou vzniku byla blíţe nespecifikovaná 

technická závada. V průběhu hasebního zásahu se příslušníci PČR MO na místo 

nedostavili. 

 Škoda: 200.000,- Kč                                                          Uchráněno: 200.000,- Kč 

  

 

12.36 -  12, U bazénu  

 -volné prostranství- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k poţáru travního porostu na ploše 

60 x 20 m. Hašeno vodou z vlastního zdroje. Příčina poţáru beze škody nebyla 

zjištěna (rozdělání otevřeného ohně, kouření). 

  

13.27 -  10, Moskevská   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k údajnému poţáru odpadu. V dané 

lokalitě nebyly ţádné příznaky poţáru zjištěny, jednalo se o planý poplach. 

 

13.47 -  13, Klukovická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k poţáru koupelny bytu č. 1 

(dispozice 3+1) v přízemí panelového domu sídliště. Průzkumem bylo zjištěno, ţe 

se jednalo  o poţár automatické pračky značky ROMO ZEROWATT (staří cca 8 

let). Poţár likvidovali nájemníci vodou z místního zdroje po vypnutí přívodu el. 

proudu do pračky. Příslušníci jednotky preventivně zkontrolovali byty ve vyšších 

podlaţích. Poţárem byla pračka poškozena. Příčinou vzniku byla technická závada 

programátoru. Příslušníci  PČR MO Stodůlky se na místo nedostavili. 

 Škoda: 5.000,- Kč 

 

15.08 -  13, Přecechtělova   

 -obytný objekt- 

 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 7 násilně otevřeli dveře bytu v 6. patře 

panelového domu. Nalezený uţivatel předán ZZS. 

 

16.15 -  4, U Michelského lesa  

 -opuštěný sklad- 

 Jednotky HZS Praha stanice 6 byly přivolány k poţáru uvnitř opuštěného skladu. 

Průzkumem bylo zjištěno jiţ vyhořelé ohniště, v němţ nezjištěné osoby bez 

domova vypalovaly izolaci kabelů. Poţárem škoda nevznikla, jednotka po odvětrání 

skladu dále nezasahovala. 

  

16.20 -  15, Plukovníka Mráze, velkoprodejna   

 -velkoprodejna- 

 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 5 odchytli uvízlého holuba a vypustili jej do 

volné přírody. 

 

17.00 -  13, Skandinávská, velkoprodejna    

 -velkoprodejna- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 asistovala PČR pyrotechnické sluţbě při likvidaci 

nalezeného NVS. 

 

17.01 -  14, Chlumecká, velkoprodejna   

 -velkoprodejna- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 asistovala PČR pyrotechnické sluţbě při hledání 

ohlášeného NVS. 

 

17.08 -  4, Na ostrůvku  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 uhasila vodou z dţberové stříkačky ohniště, v němţ 

nezjištěné osoby bez domova vypalovaly izolaci kabelů. Poţárem škoda nevznikla. 

  

17.09 -  1, Na můstku   

 -směnárna- 

 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 vyprostili osoby z uzamčeného prostoru 

směnárny. Osoba předána ZZS. 
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17.37 -  6, Anastázova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána pohotovostní četou plynařů k případu 

úniku plynu v bytě č. 15. Příslušníci jednotky se do bytu dostali násilným vstupem 

přes okno. Uvnitř bytu nikdo nebyl. Plyn unikal z puštěného hořáku sporáku. 

Uzavřen přívod plynu ke sporáku a byt nuceně odvětrán. 

 

17.39 -  5, Štorkánova   

 -administrativní objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila signalizaci PCO. K poţáru nedošlo, čidlo 

v  podzemním podlaţí garáţí aktivováno výfukovými zplodinami odjíţdějícího 

automobilu. 

 

19.12 - 8, Kyselova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozené stoupačky v obytném domě. 

 

20.18 - 4, Milevská 7  

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha dohasila pomocí tlakové vody poţár odpadu v kontejneru. 

Příčinou vzniku poţáru, který byl lokalizován před příjezdem jednotky, byla 

s největší pravděpodobností neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

20.54 - 19, Budovatelská   

 - travní porost - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 2C poţár travního porostu a pneumatik na 

ploše cca 5 x 10m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při 

kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

22.46 - 22, K Lipanům  

 - stoh - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 2C poţár stohu z balíků lisované slámy na 

ploše cca 60x10m. Příčinou vzniku poţáru bylo s největší pravděpodobností 

úmyslné zapálení, nelze zcela vyloučit ani samovznícení. 

 Škoda: 80 000,-Kč 

  

23.03 - 2, Vinohradská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence násilný 

vstup do bytu v obytném domě. 

 

01.09 - 2, Blanická x Vinohradská  

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru, kterým byl kontejner zničen, byla s největší 

pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 

zapálení. 

 Škoda: 7 000,- Kč 

 

01.25 - 4, Novodvorská   

 - kontejner - 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v kontejneru 

na papír. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost při 

kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

 
 


