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

                    od 06.00 hodin dne 12. 09. 2011 do 06.00 hodin dne 13. 09. 2011 

 

06.34 – 8, Vysočanská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu vyproštění osoby z výtahu. Osoba 

vyproštěna před příjezdem jednotky, ta nezasahovala. 

 

06.52 – 8, Chabařovická  

 -lesní porost- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár porostu a 

odpadu na ploše 1 x 1 metru. Příčinou vzniku poţáru bylo 1) nedbalost při kouření 

– odhození nedopalku, b) úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

07.34 – 4, Vídeňská   

 -vosy- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala vosí hnízdo umístěné ve 

vzduchotechnice za pomoci vysavače a chemie. 

 

07.40 – 6, Socháňova   

 -vosy- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala vosí a sršní hnízdo za pomoci vysavače 

a chemie v bezprostřední blízkosti komunikace pro pěší a základní školy. 

 

08.51 – 1, Národní   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Jednalo se o 

planý poplach, příčina spuštění nebyla zjištěna. 

 

10.03 – 10, Průmyslová   

 -skladový areál- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu vyproštění osoby uvízlé pod 

vysokozdviţným vozíkem. Osoba vyproštěna před příjezdem jednotky, ta provedla 

předlékařskou péči. 

 

11.10 – 6, Aviatická    

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k případu asanace nebezpečné látky. 

Nejednalo se o nebezpečnou látku, jednotka nezasahovala. 

 

13.17 – 4, Jeřábkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu záchrany zvířete. Jednotka 

kočku vyprostila a předala majitelce. 

 

13.34 – 5, Duškova                                   

 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela násilným vstupem přes okno po 

nastavovacím ţebříku bytovou jednotku. Nemohoucí osoba předána do péče ZZS. 

 

13.45 – 9, Poděbradská  

 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala poţár dřevěné bedny s pískem a 

odpadem proudem tlakové vody. Poţárem došlo k poškození semaforu a bedna 



 

2 

zcela shořela. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření – odhození 

nedopalku neznámou osobou. 

Škoda: 5.000,- Kč 

 

13.58 – 8, Hlivická                                   

 -volné prostranství- 

Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala vosí hnízdo v zemi, které se nacházelo 

v blízkosti obytného domu, za pomoci vysavače a chemie. 

 

14.41 – 10, Nad Slávií   

 -dráţní objekt- 

Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala 3 x C proudy v dýchací technice poţár 

opuštěné části budovy. V druhé části budovy je firma XY, z tohoto prostoru odešlo 

před příjezdem jednotky 20 osob a za pomoci jednotky byla vynesena počítačová a 

televizní technika. Poţár vznikl v opuštěné místnosti obývané bezdomovci a plné 

naskladněného odpadu. Odtud se rozšířil na část střešního pláště. Po likvidaci 

poţáru bylo poţářiště předáno jednotce HZS SŢDC. Příčina vzniku poţáru souvisí 

s výskytem osob bez trvalého přístřeší – nedbalost při pouţívání otevřeného ohně. 

 

14.55 – 3, K lučinám                                    

 -včely- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala včelí roj za pomoci vysavače a chemie

 v bezprostřední blízkosti základní školy. Předáno školníkovi. 

 

16.32 – 3, Bruselská                                   

 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala za pomoci motorové pily a 

automobilového ţebříku nalomené větvě hrozící pádem na komunikaci. 

 

17.06 – 5, Blatného                                   

 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření bytu. Uţivatelka 

otevřela sama, jednotka nezasahovala. 

 

17.49 – 6, Preláta                                    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila z poštovní schránky pouţitou injekční 

stříkačku. Byla předána Policii ČR k dalšímu opatření. 

 

19.01 -  12, Plevenská   

 -obytný objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanice 6 a 7 byly přivolány k záchraně muţe, který se 

pohyboval na lešení v úrovni 6. patra a chtěl skočit dolů. Příslušníci PČR muţe 

vtáhli do lodţie a poté jej předali ZZS. 

 

19.56 -  6, Evropská   

 -vokovický hřbitov- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k záchraně ţeny, která zůstala 

zamčená na hřbitově. Ţena vynesena po nastavovacím ţebříku přes oplocení 

hřbitova. 

 

20.29 -  14, Podedvorská .  

 -popelnice- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou z vlastního zdroje poţár 

směsného odpadu v plastové popelnici. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna 

(kouření, úmysl). PČR se na místo nedostavila. 
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 Škoda: 1.000,- Kč 

  

03.42 -  5, náměstí Josefa Machka   

 -obytný objekt- 

 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 7 násilně otevřeli dveře bytu. Uvnitř 

nalezena osoba ex. Další opatření provedla PČR a ZZS. 

 

04.30 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně   

 -letištní plocha- 

 Při čerpání došlo k částečnému úniku leteckého paliva na letištní plochu. Jednotka 

HZS Letiště Praha provedla asanaci na ploše 1 x 1m. Ţivotní prostředí nebylo 

ohroţeno. 

 

05.27 -  4, U plynárny  

 -velkoprodejna- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu poţáru přepáleného tuku 

v grilu. Likvidováno vypnutím grilu a nuceným odvětráním. Poţárem škoda 

nevznikla. 

 
 


