
 1 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 25. 05. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 24. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 25. 05. 2010 

 
07.04 - 13, Jeremiášova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k likvidaci včelího roje, který se usídlil na 

zemi. Příslušníci jednotky roj likvidovali motorovým vysavačem. 
 
09.53 - 8, Sokolovská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k čerpání vody ze zatopeného sklepa o ploše 

cca 5 x 10m. Příslušníci jednotky vodu odčerpali pomocí plovoucího čerpadla. 
 
10.46 - 3, Rokycanova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
11.06 - 11, Zdiměřická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu bylo 

v bytě nalezeno tělo ţeny bez známek ţivota. Případ byl předán PČR a ZZS. 
 
11.19 - 4, Terasovitá  
 - osobní automobil -  
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k zajištění úniku LPG z nádrţe osobního 

automobilu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o hlídané odpouštění majitelem 
automobilu z důvodu technické závady. Jednotka zajistila místo úniku LPG. 

 
11.54 - 6, Na zástřelu  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu sorbentem. 
 
12.50 - 11, Křejpského  
 - vrak osobního automobilu - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.4 likvidovali vodním proudem 1C poţár osobního 

automobilu Ford Mondeo. Poţárem byl celý automobil zcela zničen. Podle zjištění 
příslušníků PČR a podle vyjádření majitele automobilu se jednalo o nepojízdný 
odstavený vrak, pouţívaný bezdomovci k občasnému přebývání. Příčinou vzniku 
poţáru byla pravděpodobně nedbalost jednoho z obyvatel při odhození nedopalku 
cigarety. Vyloučit nelze ani úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
14.02 - 4, Na Jezerce  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům policie ČR. 
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14.56 - 11, Křejpského  
 - vrak osobního automobilu - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.4 likvidovali proudem tlakové vody skryté 

nedohašené ohnisko poţáru v koberečku v zavazadlovém prostoru poţárem 
zničeného automobilu.  

 
15.43 - 6, Drnovská bez č.  
 - nákladní automobil - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 likvidovali proudem tlakové vody poţár 

motorového prostoru a kabiny nákladního automobilu Multicar Champion, r.v. 1999. 
Poţárem byl celý automobil zcela zničen. Následky poţáru byly dále poškozeny 
plastové díly na pravém boku vedle zaparkovaného nákladního automobilu Multicar 
Fumo. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada pravděpodobně elektrické 
instalace od akumulátoru. 

 Škoda: 150 000,- Kč 
 
16.08 - 9, Na břehu  
 - koruna stromu - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k likvidaci včelího roje, který se usídlil 

v koruně stromu. Příslušníci jednotky roj likvidovali. 
 
16.22 - 4, Horáčkova  
 - obytný objekt - 

Jednotky HZS Praha st.6 byly vyslány ke zjištění původu kouře vystupujícího z okna 
domu. Po násilném vstupu do objektu bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené 
potraviny. Poţárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost uţivatele bytu při přípravě potravin. 
Škoda: 0,-Kč 

 
17.28 - 7, Schnirchova  
 - obytný objekt - 
 Jednotky HZS Praha st.3 byly vyslány ke zjištění původu kouře vystupujícího z okna 

bytu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o prach při rekonstrukci objektu. 
 
17.43 - 1, Těšnovský tunel bez č.   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě tří OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
18.01 - 16, Strakonická bez č.   
 - komunikace -  
 Jednotka HZS Praha st.8 byla vyslána k zajištění větve spadlé na komunikaci. 

Příslušníci jednotky polom odklidili. 
 
18.25 – 2, Krakovská x Ţitná 
 -automobil- 
 Jednotka HZS Praha st.1 likvidovala tlakovou vodou poţár v motorové části 

osobního automobilu PEUGEOT 206. Poţárem byl značně poškozen motorový 
prostor vozidla a částečně i lak karosérie v přední části vozu. Příčinou vzniku 
poţáru byla technická závada v motorové části osobního automobilu. 

 Škoda: 50 000 Kč  
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19.09 – 11, Tererova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 vnikla do bytu po nastavovacím ţebříku přes balkón. 

V bytě byla nalezena paní, která udávala, ţe byla včera okradena a uzamčena 
v bytě. Předáno Policii ČR. 

 
19.15 – 7, Most Barikádníků  

-volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru. Průzkumem bylo zjištěno 

uhašené ohniště po vypalování kabelů. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 
 Škoda: 0 Kč 
 
20.05 – 3, Zelenky-Hajského 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice byla vyslána k úniku plynu. Jednalo se o prasklou 

rouru ve výkopu. PČR uzavřela ulici. Jednotka provedla průzkum v přilehlém domě 
s negativním výsledkem. Plynárenská pohotovost prasklinu utěsnila. 

 
20.26 – 11, Opatovská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 nalezla zraněnou ţenu na chodníku v péči dvou 

osob. Zraněná lehce při vědomí. Ţena předána ZZS. 
 
21.04 – 10, Na padesátém bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k poţáru. Průzkumem byl zjištěn únik 

páry z parovodu. Předáno Praţské teplárenské. Jednotka nezasahovala. 
 
21.29 – 8, Zenklova  
 -škola- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 na ţádost Policie ČR vyprostila bez poškození 

učitele zamčeného ve škole. 
 
23.09 – 11, D1, směr do Prahy   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1, 4, 5 a 6 likvidovaly následky dopravní nehody 

dodávkového automobilu zaklíněného zezadu pod vlek nákladního vozu. Za pomoci 
hydraulického vyprošťovacího náčiní a AD-20 jednotky ve spolupráci se ZZS 
vyprostily z dodávkového automobilu dvě osoby. Jedna osoba byla zraněná, druhá 
exitus. Při zásahu byla uzavřena dálnice směrem do Prahy. 

 
00.09 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
03.56 – 4, Údolní bez č.  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila pomocí motorové pily padlý strom 

z vozovky. 
 
04.39 – 16, Zderazská bez č.  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila pomocí motorové pily padlý strom 

z vozovky. 
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05.07 – 16, Závist  
 -ţelezniční trať- 
 Jednotka HZS SŢDC odstranila pomocí motorové pily větve zasahující do trati. 


