
 
1 

Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 13. 04. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 12. 04. 2010  do 06.00 hodin dne 13.  04. 2010 
 
06.23 – 9, Náměstí na Balabence  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla odstranění okapu, který hrozil pádem. 
 
08.21 – 12, Libušská  
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 transportovala pomocí AZ 30 zraněného muže 

z věže historického objektu. Muž byl předán do péče ZZS. Na místě PČR. 
 
08.28 – 10, U hranic  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila dvě osoby uvězněné ve výtahu obytného 

domu. Jedna osoba předána do péče ZZS. 
 
09.25 – 19, Bohdanečská  
 - administrativní objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
09.29 – 4, Sliačská  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
11.02 – 10, Sněženková  
 - obytný objekt –  
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na žádost policie násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezena žena, která byla předána ZZS. 
 
11.41 – 6, Dvořeckého  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 vypomohla ZZS snést pacienta do vozidla.  
 
11.52 – 6, Ve višňovce  
 - obytný objekt –  
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezena žena cca 80let, která byla předána do péče ZZS. Na místě PČR. 
 
12.03 – 6, Aviatická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Letiště Praha odstranila pomocí tlakové vody nemrznoucí kapalinu 

z komunikace.  
 
12.51 – 11, Ženíškova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 na žádost ZZS provedla násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezen podnapilý muž. Na místě PČR. 
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13.32 – 8, Burešova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup přes balkon bytu. V bytě 

nalezena žena, která byla předána do péče ZZS. Na místě PČR. 
 
13.48 – 7, Vrbenského  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu vyproštění osoby z výtahu. Jednotka 

nezasahovala, osoba vyproštěna před příjezdem. 
 
14.45 – 18, Polabská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Na místě PČR. 
 
15.42 – 21, Starokolínská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka SDH Újezd nad Lesy za pomocí plovoucích čerpadel odčerpala zatopený 

sklep obytného domu.  
 
16.25 – 6, Aviatická  
 - letištní plocha –  
 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala sorbentem skvrnu po vyteklém hydraulickém 

oleji.  
 
16.39 – Pařížská  
 - kostel – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila pomocí AZ-30 uvězněného holuba na 

střeše kostela. Holub předán odchytové službě. 
 
17.23 – 4, Nuselská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k úniku plynu v bytové jednotce. 

Průzkumem zjištěno, že plyn neuchází. Jednalo se o zápach ze světlíku. 
 
19.07 – 17, Drahoňovského  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA bez 

zranění. Jednotka zasypala provozní kapaliny sorbentem a zajistila vozidla proti 
vzniku požáru. Předáno Policii ČR. 

 
19.11 – 13, Pražský okruh   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody čtyř OA bez 

zranění. Jednotka zasypala provozní kapaliny sorbentem a zajistila vozidla proti 
vzniku požáru. Předáno Policii ČR. 

 
19.53 – 16, Vilímkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu vody tekoucí do bytu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o porušení střešní izolace, kterou 
jednotka provizorně utěsnila tmelem. Přívod el. energie do bytu byl vypnut a 
majitelka byla poučena o nutnosti kontroly el. rozvodů.  

 
20.07 – 2, Žitná  
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí džberové stříkačky požár odpadu 
ve světlíku. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  

  
20.25 – 10, Dvouletky  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyslána k případu otevření bytu. Byt jednotka 

otevřela bez poškození dveří. V bytě nalezená nemohoucí osoba předána do péče 
ZZS. Předáno Policii ČR. 

 
20.48 – 6, Drnovská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k vyprošťení OA po dopravní nehodě. 

Vozidlo se nacházelo mimo vozovku. Jednotka zajistila vozidlo, provedla 
protipožární opatření a vrátila ho na komunikaci. Řidič vozidla předán do péče ZZS. 
Předáno Polici ČR. 

 
22.37 – 9, Ke Klíčovu 
 -demolice- 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 a HZS SŽDC byly vyslány k případu požáru odpadu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů, které bylo 
příčinou vzniku požáru.  Po kontrole objektu předáno HZS SŽDC. 

  
22.41 – 8, Feřtekova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu kouře na chodbě. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o hořící papírové letáky v 8.NP 
uhašené před příjezdem jednotky obyvateli domu vodou z místního zdroje. Požárem 
byly poškozeny dveře od komory. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení 
neznámou osobou. 

  
22.44 – 8, Zelenohorská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha OBZP (odbor zjišťování příčin požárů) provedla došetření 

dodatečně nahlášeného požáru. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár 
papírových letáků, které uhasil obyvatel domu pomocí vlastní obuvi. Požárem došlo 
k poškození osvětlení chodby a dřevěného obložení stropu.  

 
01.45 – 13, Novořeporyjská   
 -nákladní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 vyprostila pomocí automobilového jeřábu kamion 

uvízlý mimo vozovku. Předáno Policii ČR. 
 
02.07 – 5, Plzeňská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odstranila pomocí motorové pily dva vyvrácené 

stromy spadlé na vedení el. energie. 
 
04.26 – 10, Záběhlická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala požár odpadu v plechovém kontejneru 

jedním krátkým B proudem na volný výtok. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
  
04.31 – 4, Ohradní  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

plastového kontejneru se směsným odpadem v plném rozsahu. Požárem byl 
kontejner zcela zničen. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 


