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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 21. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 20. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 21. 06. 2010 

 
07.36 – 18, U Párníků  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezená osoba byla předána ZZS. 
 
09.25 – 4, Sládkovičova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala poţár motorové části osobního vozu 

Mazda. Poţárem byla zasaţena celá motorová část a interiér vozu byl zasaţen 
zplodinami hoření. Poţár vznikl dle sdělení uţivatele ihned po nastartování. Příčinou 
vzniku poţáru byla technická závada palivového systému. 

  
09.35 – 8, Hanouškova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala poţár motorové části osobního vozu 

Škoda Felicia GLXi, s alternativním pohonem na LPG. Poţárem byla zasaţena část 
motorového prostoru. Interiér vozu nebyl zasaţen. Poţár vznikl dle sdělení 
uţivatelky po znovunastartování po delší jízdě. Příčinou vzniku poţáru byla 
technická závada palivového systému s palivem LPG. 

  
10.49 – 5, Za Ţenskými domovy  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k zajištění rozbité čekárny. Jednalo se jen o 

rozbité sklo. Ţádné nebezpečí nehrozilo, jednotka nezasahovala. 
 
11.51 – 3, Bořivojova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k násilnému vstupu do bytové jednotky. 

Zásah nebyl potřeba, Policie se spojila s uţivatelkou. 
 
14.10 – 21, Nad nádraţím  
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Březiněves likvidovala vysavačem roj včel na stromě v zahradě. 
 
14.12 – 3, Jana Ţelivského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla násilný vstup do bytové jednotky pro Policii 

ČR. 
 
14.17 – 9, Čihákova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky pomocí 

AZ-30 přes okno. V bytě nalezená osoba předána ZZS. 
 
16.36 – 3, Husinecká  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 
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18.59 – 13, Fingerova  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k případu poţáru odpadu v plechovém 

odpadkovém koši, umístěném u školy. Na místě bylo zjištěno, ţe poţár odpadu byl 
uhašen před příjezdem jednotky na místo. Jednotka tudíţ nezasahovala. Příčinou 
vzniku poţáru byla zřejmě nedbalost při kouření. Policie se nedostavila. 

  
21.05 -  6, Lipská  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k zakouření v motorovém prostoru 

automobilu značky RENAULT SCÉNIC. Na místě zjištěno, ţe se jednalo o ţhnutí 
izolace vodiče autoelektriky. K plamennému hoření nedošlo. Příslušníci jednotky 
preventivně odpojili AKU. Majiteli automobilu doporučena kontrola v servisu. 

 
21.49 -  18, Tupolevova  
             -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 prověřovala ohlášený kouř, 

pozorovaný oznamovatelem v dáli. Průzkumem zjištěno, ţe v prostoru za 
autobazarem byl rozdělán na ploše 4 m

2
 otevřený oheň, na kterém byla vypalována 

izolace kabelů. Oheň uhašen vodou z místního zdroje.  
 
23.22 -  16, most Závodu míru  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k záchraně osoby zaklíněné pod 

autem. Lehce zraněná osoba vyproštěna před dojezdem jednotky. 
 
00.53 -  7, Na Farkách  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k poţáru na volném prostranství. Na 

místě bylo zjištěno, ţe se jedná o pálení odpadu na soukromém pozemku. Majitel 
pálení zajišťoval ale neohlásil. Pálení, které nic neohroţovalo, poté ukončil. Ohniště 
uhasil vodou z místního zdroje. 

 
03.36 -  8. Na ţertvách  
 -obytný objekt- 
  Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu, jehoţ 

majitel dostal záchvat. Po dojezdu zjištěno, ţe muţ je jiţ v péči ZZS, jednotka tudíţ 
nezasahovala. 

 
05.50 -  4, Sliačská  
 -provozní budova depa- 
 Jednotka HZS DPP prověřovala signalizaci EPS. Příčinou spuštění čidla bylo 

zatopení kabelového kanálu vodou. Jednotka provedla její odčerpání.  
 
 
 
 


