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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 20. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 19. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 20. 06. 2010 

 
06.18 – 5, Kukulova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

  
08.23 – 4, Kotorská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 

Předáno Městské policii. 
 
10.03 – 8, Klíčenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezen neslyšící muž. Předáno Policii ČR. 
 
10.31 – 5, Nádražní  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 vyprostila muže EX, zaklíněného v depaletizačním 

stroji. Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
11.32 – 6, Vokovická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
12.36 – 2, Salmovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí žena, která byla předána ZZS. 
 
12.46 – 11, K jezeru  
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 5 likvidovaly následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Vozidlo bylo ze stráně vráceno zpět na komunikaci a zajištěno proti 
vzniku požáru. Předáno Policii ČR. 

 
13.31 – 2, K rotundě  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu osoby uvízlé na skále. Po 

příjezdu na místo byla osoba již v péči ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
15.22 – 1, Ostrovní  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu likvidace včelího roje. Na 

místě bylo zjištěno, že roj se již rozptýlil. Jednotka nezasahovala. 
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16.50 – 14, Chlumecká  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 otevřela uzamčené vozidlo, ve kterém se 

nacházelo malé dítě. Dítě předáno majitelce vozidla. 
 
16.58 – 6, Korunovační  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody motocyklu, 

který najel na olejovou skvrnu na komunikaci. Zraněný motorkář v péči ZZS. Uniklé 
PHM asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
21.01 - 8, Za Invalidovnou  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí krátkého B požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost při 
kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

  
21.24 - 13, Vackova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR násilný vstup do bytu ve 2. NP 

obytného domu. Zde byl nalezen invalidní muž, který spadl z vozíku, byl předán do 
péče souseda. 

 
21.59 - 12, Mariánská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu, který 

narazil do sloupu VO. Zraněný řidič byl vyproštěn a předán ZZS před příjezdem 
jednotky, příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné 
produkty zasypali sorbentem. 

 
22.22 - 11, Zakouřilova   
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru, kterým byl kontejner zničen, byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

  
22.34 - 18, Terezínská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby vyprostila údajně zaklíněného psa 

z drenážního potrubí. Na místě bylo zjištěno, že pes není zaklíněn, jednotka 
nezasahovala. 

 
23.01 - 2, Sokolská x Ječná  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě, při níž  tramvaj porazila dvě 

osoby. Příslušníci jednotky pomocí hydraulického nářadí vyprostili osobu, která se 
dostala pod tramvaj. 

 
00.01 - 1, Václavské nám. 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ostrahy objektu zablokované vchodové 

dveře. 
 
01.04 - 1, Havelská  
 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha vyprostila uvězněné osoby z výtahu, který se pro poruchu 
zastavil mezi podlažími.  

 
05.06 - 22, Přátelství 1   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
 


