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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 24. 10. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 23. 10. 2011 do 06.00 hodin dne 24. 10. 2011 

 
07.06 – 4, Na úlehli  
 -restaurace- 
 Jednotka HZS Prahy likvidovala požár schránky na jídelní lístek na fasádě u vchodu 

do restaurace. Požárem byl poutač zcela zničen, poškozena byla malba omítky 
v okolí poutače.  

 
07.40 – 9, Bratří Dohalských  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě za asistence PČR. 

V bytě protékala voda.  
 
11.25 – 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala PHM na letištní ploše o rozměrech 2x2 

metry.  
 
13.09 – 1, Pražský hrad 
 -nádvoří- 
 Jednotka HZS Praha prověřila spuštění EPS v areálu II. nádvoří Pražského hradu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
13.44 – 11, Opatovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu, která uvízla v kabině výtahu v panelovém 

obytném domě.  
 
13.50 – 1, Pražský hrad 
 -nádvoří- 
 Jednotka HZS Praha prověřila spuštění EPS v areálu II. nádvoří Pražského hradu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
14.39 – 3, Jana Želivského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě za asistence PČR. 

V bytě byla nalezena nemohoucí žena. 
 
15.58 – 10, Oblouková  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Prahy ze stanice 1 a 5 likvidovaly tlakovou vodou a 1C proudem 

v dýchací technice požár vybavení pokoje bytu 2+1 ve 2.NP obytného činžovního 
domu. Požár poškodil kompletně celý pokoj. 

 Během požáru se nadýchaly zplodin hoření 3 osoby včetně příslušníka PČR a 
uživatele bytu.  

 
16.17 – 8, Na hranicích  
 -komunikace- 
 Jednotka HYS Praha stanice 3 likvidovala za pomoci sorbentu uniklé PHM 

z proražené nádrže OA. Životní prostředí ohroženo nebylo.  
 
18.02 – 9, Kbelská 
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 -karavan- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala 1 C proudem vody požár opuštěného 

karavanu v plném rozsahu, který byl odstaven v zahrádkářské kolonii. V karavanu 
se nikdo nenacházel a požárem byl zcela zničen.  

 
20.31 – 12, V lužích  
 -buňky- 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 6 likvidovaly 2 x C proudem vody v dýchací 

technice požár 4 opuštěných buněk v demolici. Buňky byly požárem zcela zničeny. 
Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. Na místě MO Lhotka.  

 
21.51 – 11, Konstantinova 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu požáru OA. Jednalo se o 

požár v pravé zadní části, který byl uhašen hlídkou PČR 1 PHP. Jednotka provedla 
kontrolu po požáru, odpojení aku. a ochlazení požářiště tlakovou vodou. Požár 
poničil pravou zadní pneumatiku, podběh a nádrž. Na místo byla povolána 
kynologická služba Policie ČR. 

 
00.27 – 17, Na Radosti 
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o planý poplach, 

jednotka nezasahovala. 
 
00.35 – 10, Černokostelecká 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření uzavřených prostor. 

Dle sdělení Policie ČR nebyla jednotka na místě potřeba a nezasahovala. 
 
02.23 – 6, Bělohorská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu protékající vody obytným 

domem. Voda vypnuta před příjezdem jednotky nájemníky, jednalo se o prasklé 
vodovodní potrubí v bytové jednotce, další nebezpečí nehrozilo. 

 
05.06 – 6, U dejvického rybníčku  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření uzavřených prostor. 

Dle sdělení ZZS nebyla jednotka na místě potřeba a nezasahovala. 
 
 
05.07 – 4, Na Zvoničce  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření uzavřených prostor. 

Byt otevřen před příjezdem jednotky, osoba předána do péče ZZS. 


