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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 03. 10. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 02. 10. 2011 do 06.00 hodin dne 03. 10. 2011 

 
09.25 - 6, Aviatická bez č.   
 - komunikace - 
 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM likvidovali 
sorbentem. 

 
10.09 - 1, Hrad I. nádvoří bez č.   
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.9 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o poruchu systému EPS. 
 
10.09 - 4, Jaromírova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána ke zjištění původu kouře ve světlíku domu. 

Průzkumem v objektu bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. Poţárem 
potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 
uţivatele bytu při přípravě potravin. 
Škoda: 0,-Kč  

 
10.45 - 11, Láskova   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům policie ČR. 
 
10.46 - 6, Bělohorská   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k údajnému poţáru v objektu. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţářiště jiţ uhašeného poţáru. Jednotka 
nezasahovala.   

 
12.01 - 6, Aviatická bez č.   
 - komunikace -  
 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu na ploše cca 2 m
2
 sorbentem. 

 
12.37 - 1, Všehrdova   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.9 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci ze 

stavebního stroje. Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu na ploše cca 1 x 
0,3 m sorbentem. 

 
15.03 - 1, Hrad I. nádvoří bez č.   
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.9 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o nenahlášené práce v objektu. 
 
15.31 - 6, Zvoníčkova bez č.   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.9 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu na ploše cca 20 x 1,5 m sorbentem. 
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15.39 - 4, Vrbova bez č.   
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána ke zjištění původu kouře nad komunikací. 

Průzkumem na místě a v okolí nebyl ţádný poţár zjištěn 
 
16.34 - 15, Janovská 396  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Poţárem byl celý kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku 
poţáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku 
cigarety. 

 Škoda: 7 000,-Kč 
 
16.42 - 12, Pšenčíkova    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před 

příjezdem jednotky na místo, jednotka nezasahovala. 
 
18.03 - 16, Karlická bez č.  
 - komunikace -   
 Jednotka HZS Praha st.8 byla vyslána k dopravní nehodě čtyř OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM likvidovali 
sorbentem. 

 
18.03 - 17, Ringhofferova bez č.   
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP DPP byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 
 
20.30 – 2, Mánasova   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k prověření úniku plynu z karmy v koupelně 

bytové jednotky. Jednotka provedla měření koncentrace plynu. Nadýchaná osoba 
předána do péče ZZS. Předáno majiteli bytu. 

 
20.49 – 11, Machkova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha st.4 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze 
vyloučit ani nedbalost při kouření. 

 Škoda: 7 000,- Kč 
 
21.50 – 6, Bělohorská  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zahoření pečiva v pekárně. 
Jednotka odvětrala provozovnu přirozenou cestou. Příčinou vzniku poţáru byla 
neopatrnost při výrobě pečiva. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
23.15 – 13, Nušlova   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k případu otevření bytu s uzavřenými dětmi 

uvnitř. Byt byl otevřen před příjezdem jednotky, ta nezasahovala. 
 
01.42 – 4, Hasova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha st.6 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze 
vyloučit ani nedbalost při kouření. 

 Škoda: 7 000,- Kč 
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03.32 – 10, Ţernovská  
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha st.5 likvidovala proudem tlakové vody a 1C proudem poţár 

osobního automobilu. Poţárem bylo vozidlo zcela zničeno. Plamenným hořením a 
sálavým teplem byla poškozena keramická dlaţba dvorku a poškozen obklad 
rodinného domu o rozměrech 2x3m, poškozeno bylo rovněţ okno v přízemí a v 1 
NP. Omítka domu byla poškozena zplodinami hoření. Na místě Policie ČR MO 
Strašnice. Příčina vzniku poţáru bude upřesněna při ranním došetření.                              
Škoda na OA: 1 700 000,- Kč 

 Škoda na domu: 300 000,- Kč 


