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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 15. 09. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 14. 09. 2011 do 06.00 hodin dne 15. 09. 2011 

 
 
 
06.35 – 6, Wolkerova  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
07.36 – 11, Hrudičkova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár lesní 

hrabanky o rozměrech 1x1m. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně 
neopatrnost při kouření. 

  
08.02 – 8, U Libeňského pivovaru  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka 

provedla do bytu násilný vstup dveřmi. Předáno uţivatelce bytu. 
 
09.00 – 5, Výpadová 2311               
 - dopravní prostředek – 
 Příslušníci OBZP provedli za přítomnosti pracovníků autoservisu došetření nočního 

poţáru odtahového vozidla, ke kterému došlo v jeho areálu. Byla doplněna 
fotodokumentace a informace ohledně vozidla. 

 
10.38 – 4, Kaplická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k prověření nahlášeného kouře 

v budově. Jednotka provedla násilný vstup oknem po nastavovacím ţebříku do 
inkriminovaného bytu a zjistila, ţe se jedná o poţár potravin na sporáku a v bytě se 
nikdo nenachází. Uhašeno vodou z místního zdroje.  

 
10.51 – 15, R.A.Dvorského  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření bytu na ţádost 

Policie ČR. Jednotka provedla do bytu násilný vstup dveřmi, uvnitř nebyl nikdo 
nalezen.  

 
11.30 – 1, Hrad I. nádvoří 
 - EPS – 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem namístě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
12.56 – 10, Kodaňská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných 

hmot o rozměrech 1x4m uniklých z osobního automobilu. K úniku do kanalizace 
nedošlo. 

 
14.13 – 14, Chlumecká  
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  - výtah – 
 Jednotka HZS DP byla vyslána k případu osob zavřených po technické závadě ve 

výtahové kabině. Osoby byly jednotkou vyproštěny. 
 
14.22 – 13, Trávníčkova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje 

uniklého z osobního automobilu po proraţení olejové vany. K úniku do kanalizace 
nedošlo. 

 
14.35 – 13, Za zámečkem  
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody poţár vrby na 

ploše 4m
2
.  

 
14.36 – 2, Ţitná  
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných 

hmot uniklých z osobního automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo. 
 
14.54 – 4, Budějovická   
 - metro – 
 Jednotka HZS DP byla vyslána k případu osoby uzavřené po technické závadě ve 

výtahové kabině. Osoba byla vyproštěna před příjezdem jednotky. 
 
14.58 – 3, Lucemburská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 1C proudem v DT poţár odpadu a 

trámoví o rozměrech 2x2m na půdě obytného domu. Příčinou vzniku poţáru byla 
pravděpodobně hra dětí, nelze vyloučit ani nedbalost při kouření či úmyslné 
zapálení. 

  
17.00 – 3, Olšanské nám.  
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření nahlášeného poţáru odpadu u 

popelnic. Průzkumem na místě případu nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý 
poplach. 

 
17.14 – 13, Za zámečkem  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody poţár vrby. 

Příčinou vzniku poţáru bylo znovuvzplanutí skrytého ohniska. 
  
19.20 – 6, U Andělky   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezená osoba při vědomí, která se nemohla hýbat, byla předána ZZS. 
 
19.26 – 1, Staroměstské náměstí  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k vyproštění osob z výtahu. Osoby 

vyprostili za účasti jednotky pracovníci odborné firmy. 
 
20.09 – 4, Na Podkovce  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem skvrnu oleje uniklého z OA na 

komunikaci. 
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20.30 – 9, Chlumecká   
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS DPP likvidovala rozlitou barvu na schodišti. 
 
22.18 – 11, Kolmistrova 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody a jedním C 

proudem poţár osobního automobilu Škoda Fabia. Poţárem byl zasaţen motorový 
prostor, interiér vozu a palivová nádrţ. Při poţáru došlo ke vznícení par benzínu. 
Vedle zaparkované vozidlo ochlazoval, a tím chránil před rozšířením poţáru, soused 
majitelky vodou ze zahradní hadice.  

 


