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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 02. 10. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 01. 10. 2011 do 06.00 hodin dne 02. 10. 2011 

 
 
06.51 - 13, Na Radosti   
 - depo metra - 
 Jednotka HZS DP Metro prověřila hlášení EPS v areálu depa Zličín. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
08.15 - 17, Tasovská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeţi PHM, a provizorní opravou zabránila dalšímu úniku PHM. 

 
08.49 - 2, Svobodova    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z osobního automobilu Š Favorit. 
 
10.12 - 16, Ţitavského   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla na ţádost ZZS a za asistence 

Policie ČR násilný vstup do bytu v obytném domě. Byt se podařilo otevřít před 
příjezdem jednotky, jednotka nezasahovala. 

 
10.20 - 7, U Uranie    
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
10.43 - 13, Praţský okruh   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
10.56 - 3, Sudoměřská    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 
 
11.36 - 4, Pikovická  
 - lokomotiva - 
 Jednotka HZS SŢDC a jednotka HZS Praha byly vyslány k poţáru dieselelektrické 

lokomotivy v ţelezniční stanici Praha - Braník. Průzkumem na místě bylo zjištěno, 
ţe vlivem technické závady palivového systému došlo k poţáru na podvozku 
lokomotivy, poţár byl v zárodku likvidován zaměstnanci SŢDC. 

 Škoda: 5 000,- Kč 
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13.30 - 4, V Zápolí    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu VW 

Golf, který narazil do tří zaparkovaných vozidel. Příslušníci jednotky provedli 
opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 
14.15 - 13, Praţský okruh   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě kamionu. Příslušníci jednotky 

provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 
 
14.34 - 4, Na Hřebenech II   
 - administrativní objekt - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu ČT. Jednalo se o planý poplach. 
 
16.21 - 10, Ovčárská   
 - thúje - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár vzrostlé thúje na ploše 

cca 4 x 4m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při kouření. 
 Škoda: 2 000,- Kč 
 
17.37 - 12, K Mejtu  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí ţenijního nářadí poţár travního porostu na 

ploše cca 20 x 10m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při 
kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
18.09 - 9, Povltavská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v ulici. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe zakouření bylo způsobeno vypalováním kabelů. Příslušníci jednotky 
počínající poţár likvidovali pomocí tlakové vody. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
19.01 – 9, Podnádraţní  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 byly vyslány ke kouři z bytové jednotky. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. Příčinou 
vzniku poţáru byla nedbalost uţivatele bytu při přípravě potravin.  

 Škoda: 0,-Kč 
 
19.29 – 4, Brněnská    
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem olej uniklý z osobního 

automobilu. Olej unikl z OA následkem technické závady na vozidle. Vozidlo 
částečně blokovalo jeden jízdní pruh. 

 
20.02 – 8, Dopraváků   
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru stromu. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o neohlášené pálení odpadu. Jednotka hasila poţár 
pomocí 1C proudu. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zakládání ohně.  

 Škoda: 0,- Kč 
 
 
 



 

3 

20.32 – 6, Jugoslávských partyzánů   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k prasklé vodě v domě. Jednotka 

provedla pomocí pákových nůţek násilný vstup do sklepních prostor, kde uzavřela 
hlavní uzávěr vody.  

 
00.35 – 6, Kovárenská  
 - dřevěný přístřešek – 
 Jednotky HZS Praha stanice 2 a SDH Lysolaje byly vyslána k poţáru dřevěného 

plotu u rodinného domku. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o 
dřevěný přístřešek na dvorku u rodinného domu. Poţár byl uhašen před příjezdem 
jednotek na místo vodou z místního zdroje majitelem domku. Jednotky provedly 
kontrolu po poţáru a preventivně dohasily zbytky dřevěného přístřešku. Dle sdělení 
majitele ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření, není 
vyloučeno ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
02.09 – 13, Petrţílkova   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 vyprostila uvězněné osoby z výtahové kabiny. Výtah 

byl zabezpečen proti dalšímu pouţití. 
 
02.43 – 4, Sulická  
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou poţár papírového odpadu 

v areálu McDonaldu. Poţárem byly poškozeny vozíky na odpad, hliníkový ţebřík a 
dřevěný plot  2x2 metry. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné 
zapálení, není vyloučena ani nedbalost při kouření neznámé osoby. 

 Škoda: 5.000,- Kč 
 
03.41 – 5, Plaská   
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár plastového kontejneru. 

Plastový kontejner byl poţárem zcela zničen. Při poţáru došlo následkem sálavého 
tepla k poškození osobního, kde došlo k poškození pravého předního nárazníku, 
laku pravého předního blatníku a plastových dílů na pravém zrcátku. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení neznámou osobou. 

 Škoda: 30.000,- Kč 
 
05.46 – 15, plukovníka Mráze   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost PČR otevření bytové jednotky. 

Byt otevřen bez poškození V bytě nalezena ţena při vědomí. Byt předán PČR. 


