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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 01. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 31. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 01. 06. 2010 

 
06.03 – 2, Chodská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 

jednotku. Nalezená nemohoucí uţivatelka při vědomí předána do péče ZZS. 
 
06.17 – 11, Květnového vítězství 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky DN 2 x OA s jednou zraněnou 

osobou. Jednotka předala osobu do péče ZZS, provedla protipoţární opatření a 
zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
06.39 - 1, Hrad II. nádvoří  
 - kolektor - 
 Jednotka HZS Praha st.11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. Jednotka nezasahovala. 
 
07.35 - 7, Jateční  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

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

 
08.10 - 10, Krátká 
 - obytný objekt - 

Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 vyprostili kočku, která uvízla za obývací stěnou 
v soukromém bytě a předali ji její majitelce. 

 
08.56 - 17, Šímova 
 - obytný objekt - 

Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 vyprostili kočku, která uvízla ve světlíku 
obytného domu a předali MP. 

 
09.02 - 8, Na Bendovce 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen příslušníky 

PČR, jednotka byla odvolána z cesty. 
 
09.33 - 15, Karosářská  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS DP hl.m.Prahy (st. Hostivař) byla vyslána k prověření signalizace 

čidla EPS č. 324. Průzkumem bylo zjištěno, ţe reakci čidla způsobila zvýšená 
prašnost v prostoru. Jednotka nezasahovala. 

 
10.47 - 15, U kabelovny 
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS č. 70/1 

Farmablok. Průzkumem bylo zjištěno, ţe reakci čidla způsobila pára z mycího 
zařízení. Jednotka nezasahovala. 

 
11.30 - 8, Vřesová  
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 - obytný objekt - 

1 Z Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali poţár vybavení pokoje bytu v 1.NP 
bytového domu. Při poţáru byla zplodinami hoření intoxikována majitelka bytu, která 
byla odvezena ZZS k nemocničnímu ošetření. Poţárem byla zničena část vybavení 
pokoje. Zplodinami hoření byla poškozena vnitřní povrchová úprava stěn a stropu, a 
dále část vnitřního vybavení v ostatních prostorech bytu.  

 
12.55 - 6, Lipská 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha Letiště byla vyslána k dopravní nehodě OA a autobusu. 

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

 
13.13 - 8, Františka Kadlece  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům policie ČR. 
 
13.57 - 16, Vráţská  
 - ţelezniční trať - 

Příslušníci jednotky HZS SŢDC ochladili zadřené loţisko generátoru motorové 
lokomotivy. 

 
14.07 - 13, Bellušova 
 - telefonní budka - 

Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali vodou ze dţberové stříkačky poţár 
telefonního seznamu umístěného telefonní budce. Poţárem ke škodě nedošlo. 
Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým 
pachatelem. 
 

18.14 - 15, Berlínská 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl byt 

předán jeho uţivateli. 
 
20.00 – 5, V Cibulkách 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v příbytku 

bezdomovců na ploše 7x3m. Na místě zajištěna 3kg propanbutanová láhev. Příčina 
vzniku poţáru byla neopatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. 

 
20.46 – 8, Burešová  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla volána k případu otevření bytu. Byt otevřen před 

příjezdem jednotky na místo zásahu. 
 
21.40 – 6, Aviatická  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Letiště Ruzyně byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
21.57 – 12, Na Okruhu  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem vyteklé PHM z osobního 

automobilu po krádeţi. ŢP nebylo ohroţeno.  
 
01.25 – 11, Novomeského  
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 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem vyteklé PHM z osobního 

automobilu po krádeţi.  Nádrţ zadělána tmelem. Předáno MP. 
 
01.40 – 10, Francouzská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem olejovou skvrnu na vozovce. ŢP 

nebylo ohroţeno. Na místě MP.  
 
03.57 – 8, Thámova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezena paní, která byla předána do péče ZZS.  


