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

                    od 06.00 hodin dne 04. 10. 2011 do 06.00 hodin dne 05. 10. 2011 

 

07.59 – 2, Jugoslávská  

 -odpadkový koš- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plechovém odpadkovém koši. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření. 

Policie se nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

08.11 – 2, Melounová   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ošetřovatelce. Případ 

předán Policii ČR. 

 

10.21 – 8, Sokolovská   

 -obytné budovy- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 asistovala Policii ČR při lokalizaci NVS. Byla 

provedena evakuace cca 2000 osob z přilehlých budov a provedeno zajištění místa 

případu.  

 

10.28 – 16, V roklích   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala sorpčním hadem únik benzínu do potoka 

z 3 litrového kanystru.  

 

12.07 – 1, Pražský hrad   

 -administrativní budova- 

 Jednotka HZS Praha stanice 9 prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic 

zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

12.19 -  15, Golfová   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5  spláchla tlakovou vodou krev po sebevražedném 

skoku. 

 

12.22 -  6, Na Petřinách   

 -obytný objekt- 

 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 2 zajistili uvolněnou roletu balkonového 

okna bytu v 7. patře. 

 

13.21 -  7, Dělnická   

 -obytný objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanice 1, 3 a 7 byly vyslány k záchraně psychicky 

narušeného muže, který chtěl skočit z okna.  Muž si nakonec sebevražedný pokus 

rozmyslel, sám otevřel dveře bytu a poté byl předán ZZS. 

 

14.13 -  6, Do Horoměřic   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu, který narazil do stromu. Příslušníci jednotky z automobilu vyprostili 

zraněného muže a předali jej osádce přivolané ZZS. Poté preventivně odpojili AKU. 

 

14.14 -  5, Klikatá  
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 -odpadkový koš-  

 Jednotka HZS Praha stanice 7 uhasila vodou z vlastního zdroje hořící směsný 

odpad v plastovém odpadkovém koši v prostoru zastávky autobusů MHD. Požárem 

nebyl koš poškozen. Příčinou požáru beze škody byla zřejmě nedbalost při kouření 

a odhození neuhašeného nedopalku do odpadu v koši. 

  

15.30 -  13, Jeremiášova a Radlická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace 

nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 

15.50 -  6, Vítězné náměstí  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu požáru osobního 

automobilu. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár světlometu osobního 

automobilu Alfa Romeo 937. Požárem bylo zničeno pravé přední světlo. Příčinou 

vzniku požáru byla dopravní nehoda. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 5.000,-Kč 

  

15.51 -  5, Holečkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nikdo nenalezen. Předáno policii. 

 

16.35 – 6, Evropská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody. Vozidla byla 

zajištěna proti vzniku požáru. Zraněné osoby byly předány přivolané ZZS. Předáno 

Policii ČR. 

 

16.52 – 18, Tupolevova    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a motocyklu. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru. Předáno policii. 

 

17.15 -  20, Hartenberská.   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace 

nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 

17.21 -  7, U Uranie   

 -bytový a obchodní komplex- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, čidlo 

aktivováno prašností při úklidových pracích. 

 

18.01 -  15, Vajdova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k ohlášenému požáru  izolace vodičů 

rozvodné skříně na chodbě panelového domu u bytu uživatelky. Na likvidaci 

nasazen 1 PHP. Příčinou vzniku požáru byla technická závada. Na místo byla 

povolána pohotovostní četa PRE a.s. 

 Škoda: 2.000,- Kč 

 

18.31 – 6, Aviatická   
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 -letiště- 

 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně provedla měření radioaktivity v zavazadle. Měřením 

bylo zjištěno, že žádné nebezpečí nehrozí. 

 

19.32 – 4, V lískách   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytu. V bytě 

byl nalezen starší muž (exitus), případ byl předán Policii ČR. 

 

19.42 – 4, Sekaninova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ZZS vstupní dveře do bytu. V bytě se 

nacházel starší muž, případ byl předán ZZS a Policii ČR. 

 

22.26 – 11, Hrdličkova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem motorovou naftu na vozovce, která 

unikla z násilně poškozené nádrže osobního automobilu. Případ byl předán Policii 

ČR. 

 

22.30 – 10, U hranic   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného výskytu kouře na volném 

prostranství. Na místě byl sice cítit slabý zápach kouře, průzkumem však nebyly 

žádný požár ani jiné nebezpečí zjištěny. Jednalo se o planý poplach. 

 

23.37 – 6, U druhé baterie  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár osobního automobilu 

Peugeot a dále vozidla Nissan X-Trail, na který se požár rozšířil. Požárem byla obě 

vozidla prakticky zničena, příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 1 050.000,- Kč 

 -šetří Policie ČR- 

 

02.02 – 2, Svobodova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl 

předán Policii ČR. 

 

05.29 – 3, Ondříčkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytu. V bytě 

se nacházely dvě osoby, případ byl předán Policii ČR. 

 

 
 


