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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 16. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 15. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 16. 06. 2010 

 
07.59 – 6, Na rozdílu  
 - komerční objekt – 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k případu úniku čpavku z chladícího zařízení 

zimního stadionu. Jednotka v DT zachránila jednu nadýchanou osobu a předala ji 
do péče ZZS. Chemická služba naměřila v objektu vysoké koncentrace čpavku. 
Jednotka skrápěla čpavek jedním C proudem v DT a spolu s pracovníky zařízení 
v protichemických oblecích uzavřela ventily přívodu látky. Policie ČR provedla 
v průběhu zásahu evakuaci sousední základní školy a preventivně varovala 
obyvatele. Únik čpavku se podařilo dočasně utěsnit a jednotka provedla odvětrání 
objektu přetlakovou ventilací. Při měření v 13.30 chemickou službou zbytkové 
koncentrace nepřekračovaly nedovolenou hodnotu.  

 
08.05 – 12, Daškova  
 - kolektor – 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k prověření kouře vystupujícího z kolektoru. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o kouř z prováděných svářečských 
prací. Jednotky nebyly na místě potřeba. 

 
08.58 – 9, U Kloubových domů  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Na místě MP. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení. 

 
10.04 – 1, Vladislavova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Po násilném vstupu 

oknem pomocí nastavovacího žebříku, jednotka nalezla v bytě osobu při vědomí, 
kterou předala do péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 
10.33 – 5, Werichova  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody tramvaje a dodávkového 

automobilu bez zranění. Pomocí sorbentu jednotka zasypala skvrnu uniklých 
provozních kapalin o rozměrech 3x1m a provedla na místě protipožární opatření. Na 
místě Pohotovost DP. Předáno Policii ČR. 

 
10.40 – 13, Sezemínská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala případ jiskření roxoru pod omítkou stěny iniciované 

elektrickým vedením. Po vypnutí pojistek další nebezpečí nehrozí. Majitelka byla 
poučena o nutnosti odborné revize. 

 
11.10 – 6, Drnovská  
 - obytná budova – 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k prověření nahlášeného požáru v hotelu 

Skandinavia. Průzkumem na místě nic nenalezeno, jednalo se o planý poplach. 
 
11.16 – 5, Pod útesy  



 

2 

 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha zasahovala u případu osoby spadlé ze skály. Jednotka 

pomocí lezecké techniky zajišťovala kriminalisty při vyšetřování, pak osobu ex 
snesla z nepřístupné pozice a předala ji ZZS. 

 
11.27 – 6, Do Horoměřic  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody OA bez zranění. 

Jednotka provedla protipožární opatření a pomohla odtahové službě s nakládáním 
vozidla. Předáno policii ČR. 

 
11.54 – 10, Hvozdíková 
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou OA bez zranění. 

Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a provedla u vozidel 
protipožární opatření. Předáno Policii ČR. 

 
12.27 – 4, Boleslavova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu na žádost Policie ČR. 

Jednotka provedla do bytu násilný vstup a nalezla v něm muže ex. Předáno Policii 
ČR. 

 
12.30 – 16, U loděnice  
 - vodní hladina – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu a sorpčních stěn únik 

hydraulického oleje do vodního toku. Pomocí sorpčních stěn se podařilo zamezit 
úniku oleje z menšího vodního toku do řeky. Na místě Policie ČR.  

 
13.28 – 17, Na chobotě  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající obytným domem. 

Jednotka po uzavření hlavního uzávěru vody předala případ zajišťovateli havarijních 
služeb.  

 
14.44 – 4, Kubištova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen před 

jejím příjezdem, jednotka nezasahovala. 
 
14.47 – 4, Matěchova  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou v DT požár OA Škoda Felicia. 

Požárem byla zničena přední část interiéru. Příčinou vzniku požáru byla technická 
závada výfukového zařízení nebo palivového systému. 

  
17.42 – 1, Opletalova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Na místě MP. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení. 

  
17.58 – 10, Přistoupimská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem po nastavovacím žebříku požár židle na 

balkonu ve druhém poschodí obytného domu. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření. 
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18.06 – 3, Bořivojova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem přes okno po 

nastavovacím žebříku bytovou jednotku na žádost Policie ČR. V bytě nalezena 
osoba ex. Předáno Policii ČR. 

 
18.32 – 6, Běžecká 
 -demolice- 
 Jednotky HZS Praha stanic 2, 3, 6, 7 a jednotky SDH Suchdol, Řepy, Stodůlky a 
 Řeporyje lokalizovaly požár „teskoobjektu“. Jedná se o objekt o dvou nadzemních 

podlažích a přibližných rozměrech 10 x 35 m. Z objektu byla příslušníky PČR a 
svědky zachráněna jedna osoba. Jednotky lokalizovaly požár v dýchací technice 
s nasazením šesti C proudů, z nichž dva byly vedeny po AZ, a kyvadlovou dopravou 
vody. Byly zřízeny dva bojové úseky. Požár se rozšířil na tři čtvrtiny objektu. V jedné 
polovině se rozšířil v obou podlažích a došlo zde ke zřícení střešní konstrukce, 
v druhé polovině se požár rozšířil ve druhém podlaží. Došlo k narušení nosných 
konstrukcí a částečné destrukci objektu. V objektu bylo nalezeno torzo lidského 
těla. Na požářišti bude probíhat dohašování ohnisek na dva C proudy. Zásah nadále 
pokračuje. S PČR bylo dohodnuto pokračování šetření 16.6.2010 v 09.00 hod. 

  
18.53 – 4, V honu  
 -plot- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 vyprostila psa uvízlého v plotu pomocí pákových 

nůžek. Jednotka plot provizorně opravila. Pes utekl. 
 
20.16 – 12, Kutilova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala olejovou skvrnu pomocí sorbentu uniklou 

na vozovku z neznámého vozidla. 
 
20.35 – 4, Svojšovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla násilný vstup přes AZ-30 oknem. V bytě 

byly nalezeny dvě děti. Děti byly předány rodičům. 
 
21.29 – 9, Horní Hrdlořezská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření bytu na žádost 

Policie ČR. Na místě majitelka, která násilný vstup odmítla. Jednotka nezasahovala. 
 
21.50 – 11, Křejpského  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána ke zjištění kouře. Jednotka průzkumem 

zjistila kontrolované ohniště. Jednotka nezasahovala. 
 
23.44 – 5, Nádražní  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody požár travního 

porostu, o cca 200 m dále požár odpadu v plechovém kontejneru a o 50 m dále 
požár plastového kontejneru. Dostavily se jednotky HZS DPP. Příčinou vzniku 
požáru na všech třech ohniscích byl úmysl. 

  
00.12 – 5, Kříženeckého nám.  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody požár travního 

porostu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření, nebo úmysl. 
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00.39 – 8, Třeboradická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k otevření bytu. Na místě zjistila, že její 

zásah není potřeba. 
 
03.00 – 5, Kříženeckého nám.  
 -volné prostranství- 
 Na OBZP byla dodatečně nahlášena vzniklá škoda při požáru porostu vedle domu. 

Požárem došlo k poškození výplně dvou křídel oken a plastového rámu. Příčina 
vzniku požáru zůstala nezměněna. 

 


