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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 08. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 07. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 08. 06. 2010 

 
07.09 – 5, Kořenského 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla volána k případu kouře vycházejícího přes 

dveře bytové jednotky. Průzkumem na místě zásahu bylo zjištěno, ţe se jednalo o 
spálené potraviny. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost uţivatelky bytu. Na místě 
PČR a ZZS. 

 
07.09 – 6, K letišti  
 - provozní objekt – 

Jednotka HZS Letiště Praha provedla odvětrání plynu a odčerpání vody ze šachty 
provozního objektu. Další únik plynu nezjištěn. Předáno údrţbě - instalatérům. 

 
09.01 – 15, Hostivařská  
 - včelí roj – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala pomocí vysavače včelí roj.  
 
09.42 – 9, Poděbradská  
 - včelí roj – 
 Jednotka SDH Letňany likvidovala pomocí vysavače včelí roj. 
 
09.53 – 20, Novopacká  
 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody dvou 
osobních automobilů. Jedna osoba zraněna a předána do péče ZZS před příjezdem 
jednotky.  

 
10.45 – 10, Saratovská  
 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k výpomoci ZZS se snesením pacientky 
do vozu.  

 
11.13 – 16, Vráţská  
 - včelí roj – 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala pomocí vysavače včelí roj. 
 
11.34 – 13, U jezera  
 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 7 byla volána k případu otevření bytu z důvodu 
zápachu kouře. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár 
potravin připravovaných na sporáku. Poţár uhašen před příjezdem jednotky 
z místního zdroje. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost uţivatelky bytu při přípravě 
potravin.  
 

11.44 – 11, Květnového vítězství  
 - mateřská škola – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala pomocí vysavače včelí roj na okně MŠ. 
 
12.30 – 12, Písnická  
 - včelí roj – 
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Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala pomocí nastavovacího ţebříku a 
vysavače včelí roj. 

 
13.03 – 2, Pod Zvonařkou  
 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost PČR násilný vstup přes okno do 
bytové jednotky. V bytě nalezena nemohoucí ţena, která byla předána do péče 
ZZS. 
 

13.55 – 5, V úvalu  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS FN Motol likvidovala poţár čidla ovládání automatických dveří 

pomocí PHP CO2. Poţárem bylo čidlo zcela zničeno. Zplodiny hoření očadily 
skleněnou výplň nad dveřmi a stropní podhledy. Příčinou vzniku poţáru byla 
technická závada čidla.  

 
13.55 – 2, Sarajevská  
 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. Byt 
otevřen a předán majiteli bytu. 

 
14.23 – 3, Jana Ţelivského 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem uniklé PHM z proraţené nádrţe 
  osobního automobilu. Zbylé PHM z nádrţe byly odčerpány do kanystru.  

 
14.29 – 10, Tejnická 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření bytu. Po násilném 

vstupu našla jednotka za dveřmi leţící uţivatelku bytu, kterou předala do péče ZZS. 
 
15.19 – 2, Spytihněvova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 na ţádost PČR provedla násilné otevření bytové 

jednotky. V bytě nalezen uţivatel bytu, který byl předán do péče ZZS. 
 
16.19 – 18, Letovská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 zasypala sorbentem vyteklé PHM z osobního 

automobilu po krádeţi. Na místě MP.  
 
16.43 – 8, K Ládví 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu vyproštění ruky malého 

chlapce z pokladny.  Ruka vyproštěna před příjezdem jednotky a chlapec předán do 
péče ZZS. 

 
16.47 – 8, Frýdlantská 
 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem uniklé PHM z osobního 
automobilu po krádeţi. Nádrţ byla provizorně utěsněna. Na místě PČR. 

 
17.16 – 17, Ţalanského  
 - volné prostranství – 
 Jednotka SDH Řepy likvidovala pomocí vysavače včelí roj. 
 
17.18 – 14, Kpt. Stránského 
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 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala pomocí vysavače včelí roj.  
 
17.43 – 17 Makovského  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 7 byly vyslány k případu kouře v domě. 

Průzkumem na místě zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost uţivatele bytu. 

 
17.49 – 10, Sportovní  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. Na místě ZZS s lékařem. V bytě nalezena osoba EX.  
 
17.51 – 8, Famfulíkova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala poţár odpadu v plechovém kontejneru. 

Příčinou poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení 
neznámé osoby. 

  
18.49 – 12, U vlečky  
 -obytný objekt- 
  Jednotka SDH Cholupice odčerpala vodu z blíţe neurčeného objektu. 
 
18.52 – 4, Na hřebenech  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Česká televize zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci. 
 
18.53 – 10, Pod altánem  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu na 

volném prostranství. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 
 
19.01 – 4, Jílovská 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 
 
19.11 – 6, Karlovarská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 a jednotky SDH Řepy a Zličín na ţádost Policie ČR 

odklidily vysypaný náklad lahví s pivem a provedly opláchnutí vozovky. 
 
19.24 – 18, Doubravská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Letňany likvidovala pomocí vysavače roj včel. 
 
21.08 – 14, Bobkova 
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanic 10 a 7 byly vyslány k případu osoby na okenním 

parapetu. Před dojezdem byly informovány, ţe na místě jiţ nejsou potřeba. 
 
21.09 – 11, Steinerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 odvětrala pomocí přetlakové ventilace zakouřený byt 

2+kk v 8.NP dvanáctipodlaţního typového panelového domu. Poţár potravin byl 
uhašen sousedem před příjezdem jednotky. Jednotka podala kyslík nadýchané 
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uţivatelce a ta byla předána ZZS. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě 
potravin. 

 
21.29 – 5, Zborovská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila za pouţití AZ-30 uvolněný plech ze 

střechy. 
 
22.17 – 6, Kamýcká  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody OA a 

motocyklu. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno 
PČR. 

 
22.18 – 9, Kolbenova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA bez 

zranění. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno 
PČR. 

 
22.29 – 12, U Kamýku  

 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

koše. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 
 
01.03 – 4, Sulická  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Byl 
poškozen semafor pro chodce. Předáno PČR. 

  
01.03 – 4, Československého exilu  

 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

koše a odpadu v plechovém koši. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 


