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

                    od 06.00 hodin dne 28. 11. 2011 do 06.00 hodin dne 29. 11. 2011 

 
08.03 – 11, Bachova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, byla vyslána k údajnému úniku ropných produktů na 

chodníku. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se nejednalo o ropné produkty ani ţádné 
jiné nebezpečné látky. Jednotka nezasahovala. Jednalo se o planý poplach. 

 
08.19 – 10, Karosářská   
 - garáţe DPP – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe bylo 

aktivováno výfukovými zplodinami po startování OA. Jednalo se o planý poplach. 
 
08.34 – 7, Komunardů   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila následky dopravní nehody OA. Vozidlo bylo 

odpojením AKU zajištěno proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
09.47 – 8, Na Ţertvách    
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS ve stanici metra „Palmovka“. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe čidlo EPS bylo aktivováno prachem při neohlášené stavební 
činnosti. Jednalo se o planý poplach. 

 
10.29 – 1, Praţský hrad, II. nádvoří   
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 9, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina 

aktivace čidla zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
 
10.36 – 10, Rabakovská   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky dopravní nehody dvou OA se 

zraněním dvou osob. Osoby v péči ZZS. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti 
poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán 
Policii ČR. 

 
10.56 – 15, U Kabelovny   
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe čidlo 

EPS bylo aktivováno vlivem úniku páry z technologického zařízení. Jednalo se o 
planý poplach. 

 
11.12 – 9, Kolbenova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny v DT poţár 

odpadu na ploše cca 6 x 2 m. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmyslné 
zapálení, nedbalost při kouření). Případ byl předán ostraze areálu. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč  
  
 
11.21 – 3, U Kněţské louky  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup do bytové jednotky v panelovém domě. V bytě byla nalezena osoba 
ex. Případ byl předán Policii ČR.  
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11.22 – 17, Karlovarská   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala sorbentem únik PHM. Ţivotní prostředí 

nebylo ohroţeno. 
 
11.52 – 6, Šárecká  
 - odpadkový koš – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala dţberovou stříkačkou poţár odpadu 

v plastovém odpadkovém koši. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně 
nedbalost při kouření – odhození nedopalku do koše. 

 Škoda: 1.000 Kč  
 
12.20 – 2, Španělská  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha, st. 1 a 7, byly vyslány k případu muţe, který hrozil 

sebevraţdou skokem z okna činţovního domu. Na základě informace MP byly 
jednotky před dojezdem odvolány z cesty zpět na základny. 

 
13.39 – 6, Aviatická   
 - ubytovací zařízení – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS v hotelu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe 

smyčka EPS byla aktivována vlivem poruchy čidla. jednalo se o planý poplach. 
 
16.08 – 3, Pod Krejcárkem   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila následky dopravní nehody OA, který narazil 

do sloupu VO. Vozidlo bylo odpojením AKU zajištěno proti poţáru. Únik PHM a 
provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
17.10 – 6, K Horoměřicům  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha, st. 2 a 9, likvidovaly sraţením pískem z AZ poţár sazí 

v komíně rodinného domu. Příčinou vzniku poţáru bylo vznícení vrstvy sazí 
v komíně přehřátými zplodinami od topidla na pevná paliva. VZ vydal zákaz 
pouţívání spotřebičů na pevná paliva do doby revize komínového tělesa odborně 
způsobilou osobou.  

 Škoda: 0 Kč  
 
23.48 – 10, Ţelivecká  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR a ZZS. 

V bytě se nacházela duševně nemocná uţivatelka, která sama otevřela. 
 
00.38 - 10, Ryzcová  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k dopravní nehodě OA v příkopě. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM likvidovali 
sorbentem. Vozidlo z příkopu vyprostili pomocí automobilového jeřábu.  

 
02.52 - 12, Libušská  
 - objekt v demolici - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali vodním proudem 1C a proudem 

tlakové vody poţár objektu v demolici. Poţárem ke škodě ani ke zranění nedošlo. 
Příčina vzniku poţáru zřejmě souvisí s pobytem bezdomovců v objektu Konkrétní 
příčina vzniku poţáru j předmětem dalšího šetření. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

 


