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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 22. 10. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 21. 10. 2011 do 06.00 hodin dne 22. 10. 2011 

 
06.33 – 6, Moţného  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou poţár zahradního 

porostu, okrasných dřevin na ploše cca 2 x 2 metry a elektroinstalace k osvětlení 
zahrady. 

 
07.02 – 16, Na hvězdárně  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu poţáru porostu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o nahlášené pálení. Jednotka nezasahovala. 
 
09.53 – 14, Ke hrázi 
 -trať- 
 Jednotka HZS SŢDC zasahovala na místě sráţky osoby s vlakem. Osoba ex. 
 
11.02 – 3, Táboritská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu kouře v domě. Průzkumem 

na místě zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny.  
 
11.21 – 4, Türkova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a dodávky. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých 
provozních kapalin sorbentem. 

 
11.52 – 1, III. nádvoří 
 - koš - 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 likvidovala pomocí dţberové stříkačky doutnání 

odpadu na dně odpadkového koše.  
 
12.06 - 4, Na Hřebenech II. 
 - provozní budova - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu podniku. Jednalo se o poruchu 

čidla. Jednotka nezasahovala. 
 
13.14 – 15, U tůně  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezená osoba předána do péče  ZZS a PČR. 
 
13.45 – 13, Jaroslava Foglara 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezeno malé dítě. Předáno majitelce bytu. 
 
15.02 – 6, Junácká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezen uţivatel. Předáno ZZS a PČR. 
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15.12 – 8, Sokolovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo určenou polohu. 

Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému pouţití. 
 
15.56 – 4, Zelinářská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla kontrolu po zatápění v kamnech. Uţivatel 

poučen.  
 
16.39 – 8, Třebenická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu poţáru bytu. Průzkumem na 

místě zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny.  
 
16.45 – 7, Jana Zajíce  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Předáno 

PČR. 
 
19.36 -  15, U kabelovny  
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo aktivováno 

unikající párou. Jednalo se o planý poplach. 
 
19.42 -  10, Počernická 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k ohlášenému poţáru bytu. Průzkumem 

v daném domě ani v celé ulici nebyly ţárné příznaky poţáru zjištěny, jednalo se o 
planý poplach. 

 
19.49 -  6, Divoká Šárka 
 -přírodní lokalita- 
 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 7 byly vyslány k záchraně ţeny, která spáchala 

pokus o sebevraţdu skokem ze skály. Váţně zraněná nalezena v těţko přístupném 
terénu. Ošetřena na místě ZZS. Poté ji příslušníci jednotky vynesli a pomáhali při 
jejím transportu a nakládce do vrtulníku. 

 
20.31 -  10, Ţitomírská 
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 násilně a bez poškození otevřeli dveře 

bytu. Uvnitř nalezená uţivatelka (věk 80 let) předána ZZS. Další opatření provedli 
příslušníci PČR. 

 
21.02 -  17, Ţufanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k případu spálených potravin. V době 

dojezdu byly jiţ potraviny odstaveny, sporák vypnut  a byt odvětrán.  
 
21.52 -  8, Chabařovická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k poţáru tříděného odpadu (papír) v 

plastovém kontejneru. Poţárem byl kontejner zničen. Hašeno tlakovou vodou.  
 
23.16 -  17, Na Radosti 
 -provozní budova- 
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 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach, důvod 
spuštění čidla nezjištěn. 

 
23.54 -  21, Šlitrova  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k poţáru směsných odpadů ve třech 

plastových kontejnerech. Poţárem byly kontejnery zničeny. Hašeno tlakovou vodou.  
 
00.59 -  12, Dobevská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k záchraně uţivatele bytu, který se 

pokusil o sebevraţdu – otrava. Příslušníci jednotky násilně otevřeli dveře bytu, 
nalezenému uţivateli poskytli předlékařskou pomoc a předali jej po dojezdu ZZS. 

 
03.00 -  2, Na Slupi  
 -odpadkové koše- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou hořící odpady ve dvou 

plastových koších. Koše byly poţárem poškozeny. PČR se v průběhu zásahu na 
místo nedostavila. 

 
04.24 -  10, Švehlova  
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a HZS DPP likvidovaly následky dopravní nehody 

osobního automobilu, který narazil do zastávky MHD. Jedna zraněné osoba 
ošetřena ZZS. 

  
 


