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

                    od 06.00 hodin dne 5. 11. 2012 do 06.00 hodin dne 6. 11. 2012 

 

08.13 – 9, Poděbradská   

 - komunikace - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha vyprostili pomocí hydraulického nářadí dvě 

zaklíněné osoby z vozidla ZZS, které se střetlo s tramvají. Odpojením AKU a 

zasypáním provozních kapalin zajistili místo po dopravní nehodě. 

 

08.34 – 2, Záhřebská  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla násilný vstup dveřmi do bytové jednotky. Na místě 

Policie ČR. 

 

09.41 – 8, Vosmíkových  

 - obytný objekt - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha provedli násilný vstup dveřmi do bytové jednotky. 

Nemohoucí uživatelku předali do péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 

11.01 – 19, Katusická  

 - obytný objekt - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha snesli na žádost ZZS do sanitky pacienta o vyšší 

hmotnosti. 

 

13.38 – 5, V úvalu   

 - provozní objekt -  

 Jednotka HZS FN Motol byla vyslána prověřit signalizaci čidla EPS. Příslušníci 

jednotky průzkumem nic nezjistili. Jednalo se o planý poplach. 

 

13.41 – 5, V úvalu   

 - provozní objekt -  

 Jednotka HZS FN Motol byla vyslána prověřit signalizaci čidla EPS. Příslušníci 

jednotky průzkumem nic nezjistili. Jednalo se o planý poplach. 

 

13.45 – 2, Velehradská  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla násilný vstup dveřmi do bytové jednotky. Na místě 

Policie ČR. 

 

15.47 – 11, K Hrnčířům   

 - volné prostranství -  

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k překopnuté plynové přípojce s údajným 

únikem plynu. Pracovníci plynárenské pohotovosti měřením únik plynu nepotvrdili. 

Na místě Policie ČR. 

 

16.07 – 21, Slavětínská                                 

 - komunikace - 

 Jednotka SDH Klánovice zajistila místo po dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů. 

 

16.32 – 15, Přeštická   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Příslušníci 

jednotky na místě zjistili, že zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů. 
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Požár likvidovali nájemníci před příjezdem jednotky. Příčinou vzniku požáru byla 

nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

16.38 – 10, Vršovické náměstí  

 - obytný objekt - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha provedli násilný vstup dveřmi do bytové jednotky. 

Nemohoucího uživatele předali do péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 

17.08 – 10, U nákladového nádraží  

 - opuštěný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána zjistit zdroj kouře vycházejícího z opuštěného 

objektu. Příslušníci jednotky průzkumem zjistili, že se jedná pálení dřevěného 

odpadu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při zakládání ohňů. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

18.54 – 5, Kudrnova  

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána ke kouři z lampy veřejného osvětlení. 

Jednalo se o požár izolace zanedbatelného rozsahu. Příčinou vzniku požáru byla 

technická závada na elektroinstalaci lampy. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

19.02 – 6, Mlýnská  

 - automobil – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala požár nákladního automobilu AVIA. 

Požárem byla poškozena elektroinstalace alternátoru a plastové díly v motorové 

části. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace vozidla.  

 Škoda: 5.000,- Kč  

 

19.38 – 19, Toužimská  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí tlakové vody požár dvou 

plastových kontejnerů. Požárem byly plastové kontejnery zcela zničeny. Příčinou 

vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení neznámou 

osobou.  

 Škoda: 14.000,- Kč 

 

00.19 – 5, K vodojemu    

 - obytný objekt –  

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k otevření bytové jednoty. V průběhu 

průzkumu místa zásahu byl byt otevřen uživatelkou bytu. Na místo byla povolána 

ZZS, které byla uživatelka následně předána. 

 

02.35 – 8, Bojasova  

 - automobily – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí 3C proudy požár plastového 

kontejneru a čtyř osobních vozidel zaparkovaných v jeho blízkosti. Jednalo se o 

vozidla Mercedes Vito, Opel Vectra, Mercedes E, Volkswagen Passat. Plastový 

kontejner, Opel Vectra, Mercedes E a Volkswagen passat byly požárem zcela 

zničeny. Mercedes Vito byl požárem zasažen v jeho zadní části a na straně řidiče. 

Příčina vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení neznámou 

osobou.  

 Škoda: 700.000,- Kč 

  - šetří PČR –  
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02.58 – 21, Ke třem mostům  

 - automobil – 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala požár osobního automobilu Citroen C4 . 

Vozidlo bylo požárem zcela zničeno. Příčinou vzniku požáru byla technická 

závada, není vyloučeno ani úmyslné zapálení.  

 Škoda: 100.000,-Kč  

 - šetří PČR – 

 

05.33 – 6, Aviatická  43 

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala větší množství uniklého PHM, které uniklo při 

přečerpávání z úložných nádrží do cisterny. 

  

 
                                                                                                 
 


