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

                    od 06.00 hodin dne 23. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 24. 06. 2010 

 

 

06.38 – 6, Drnovská   

 - dopravní prostředky – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního a nákladního 

automobilu. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a proved la 

protipoţární opatření. 

 

08.10 – 9, Jandova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olejovou skvrnu o rozloze 10x1m. 

Předáno Policii ČR. 

 

08.32 – 2, Škrétova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem únik oleje z osobního 

automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo. Předáno MP. 

 

09.03 – 13, Janského  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře unikajícího z bytu. Jednotka 

provedla násilný vstup oknem po AZ, zjistila, ţe se jedná o poţár vzniklý při 

přípravě potravin, uhasila jej vodou z místního zdroje a provedla odvětrání objektu 

přirozenou cestou. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při přípravě potravin. 

Předáno uţivatelce bytu. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

09.06 – 8, Rozvadovská spojka   

 - dopravní prostředky – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou NA bez zranění. 

Jednotka na místě provedla protipoţární opatření. Na místě Policie ČR. Předáno 

jednotce HZS Beroun. 

 

09.09 – 11, Roztylská    

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Metro Kačerov byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu ve 

stanici metra Chodov. Z výtahu vyproštěny dvě osoby. 

 

09.27 – 19, Bohdanečská   

 - EPS – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Jednotka 

provedla násilný vstup do objektu a zjistila u čidla prasklou ţárovku. Jednalo se o 

planý poplach. 

 

09.57 – 13, Skandinávská   

 - EPS – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Na místě 

jednotka zjistila, ţe se jedná o plánovanou akci nahlášenou faxem. Jednotka 

nezasahovala. 

 

10.25 – 6, Aviatická   

 - komunikace – 
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 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala pomocí vody a smáčedla olejovou skvrnu 

na parkovišti. 

 

10.43 – 3, Koněvova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrny oleje uniklého 

z popelářského vozu. K úniku do kanalizace nedošlo. 

 

10.46 – 10, Na Míčánkách   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku plynu. Na místě plynárenská 

pohotovost. Měřením v domě i na ulici nic nezjištěno. Předáno plynárenské 

pohotovosti. 

 

11.12 – 8, Cínovecká   

 - dopravní prostředky – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou OA bez zranění. 

Jednotka zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem a provedla protipoţární 

opatření. K úniku do kanalizace nedošlo. Předáno Policii ČR. 

 

11.22 – 10, Nad Primaskou   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k vyproštění osoby z uzavřených prostor. Osoba 

otevřela dveře před příjezdem jednotky a je v péči ZZS. 

 

11.45 – 4, Na strţi   

 - strom – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků včelí 

roj uhnízděný na stromě ve výšce cca 3m. 

 

13.05 – 1, Říční   

 - strom – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače dva včelí roje uhnízděné na 

stromě ve výšce cca 3m a ve stromové dutině. Předáno MP. 

 

13.39 – 5, Na Hřebenkách   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu, v němţ je zavřená 

nemohoucí osoba při vědomí. Na místo se dostavil příbuzný a otevřel byt klíčem. 

Osoba předána do péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 

14.10 – 6, Aviatická   

 - EPS – 

 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě jednotka zjistila, ţe příčinou spuštění bylo čištění klimatizace. 

 

15.05 – 6, Podbabská   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí nastavovacího ţebříku a vysavače včelí roj 

uhnízděný na fasádě budovy. Předáno správci objektu. 

 

15.39 – 6, Aviatická   

 - EPS – 

 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Jednalo se o planý poplach čidla v hotelu. Příčinou byla porucha čidla. 
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15.53 – 3, Řipská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla na ţádost Policie ČR vyslána k případu otevření bytu. 

Jednotka provedla násilný vstup dveřmi a v bytě nalezla nemohoucí osobu, kterou 

předala do péče ZZS. Předáno Policii ČR. 

 

15.54 – 6, Eliášova   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření dveří. Jednotka provedla 

násilný vstup do bytu bez poškození dveří. V bytě nebyl nikdo nalezen. Předáno 

Policii ČR. 

 

17.25 – 3, Malešická   

 - volný prostor – 

 Jednotka HZS Praha likvidovala z AZ pomocí motorové pily  větev hrozící pádem 

na komunikaci. Předáno volajícímu. 

 

17.40 – 11, Blatenská  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře v domě. Na místě jednotka 

průzkumem zjistila, ţe se jednalo o poţár vzniklý při přípravě potravin uhašený 

před jejím příjezdem. Jednotka přirozenou cestou odvětrala dům. Předáno 

uţivatelce bytu. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

19.30 – 6, Brunclíkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt otevřen 

pomocí náhradních klíčů a násilným vstupem z automobilového ţebříku přes okno. 

V bytě nikdo nenalezen. Předáno Policii ČR. 

 

19.56 – 12, Na hupech   

             -travní porost- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu poţáru porostu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár travního porostu na ploše 10 x 10 

metru, který byl před příjezdem jednotky lokalizován hlídkou Městské policie. 

Jednotka dohasila poţár pomocí ţenijního nářadí, provedla kontrolu prostoru a 

předala Městské policii. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření. Nelze 

zcela vyloučit ani hru dětí s otevřeným ohněm. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

20.32 – 2, Římská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu vyproštění osoby z výtahu. 

Na místě případu výtahová pohotovost. Jednotka nezasahovala a předala případ 

technikovi. 

 

20.33 – 6, Dejvická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila z vozovky rozlámaný strom, který 

poškodil 4 zaparkované osobní automobily, pomocí motorové pily. 

 

21.12 – 7, Nad Královskou horou   

 -kolejiště- 
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 Jednotka HZS SŢDC vyprostila uhynulého psa z kolejí, kde ohroţoval bezpečný 

provoz. Jednotka zasypala místo nálezu chloraminem a předala tělo psa odchytové 

sluţbě Městské policie. 

 

21.56 – 10, Tolstého   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 odčerpala pomocí plovoucího čerpadla zatopený 

sklep do výše 50 cm. Sklep zatopen z ucpané kanalizace. Předáno majiteli. 

 

22.25 – 2, Anglická  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala poţár odpadu u kontejneru pomocí 

tlakové vody. Poţár nezpůsobil ţádnou škodu. Příčinou vzniku poţáru bylo 

úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

22.26 – 22, K Netlukám   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody OA, který 

narazil do stromu. Strom následkem nárazu spadl na vozidlo. Jednotka provedla 

protipoţární opatření, pomocí motorové pily a automobilového jeřábu vyprostila 

vozidlo a vrátila ho na komunikaci a zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem. 

Předáno Policii ČR. 

 

00.27 – 3, Komenského nám.  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Poţárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru bylo 

úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000,- Kč 

 

01.02 – 3, Ostromečská  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Poţárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru bylo 

úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000,- Kč 

  

01.30 – 11, Opatovská   

 -EPS- 

 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě nic 

nenalezeno, jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 

 

03.14 – 6, Myslbekova    

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky DN osobního automobilu bez 

zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala uniklé provozní 

kapaliny sorbentem a předala případ Policii ČR. 

 

04.36 – 8, Spořická   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky DN osobního automobilu, který 

narazil do svodidel. Jednotka pomocí hydraulického nářadí vyprostila řidiče a 

předala ho do péče ZZS. Vozidlo protipoţárně zajištěno a uniklé provozní kapaliny 

zasypány. Předáno Policii ČR. 
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05.07 – 7, U Uranie   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí sorbentu olej uniklý  z OA po 

dopravní nehodě. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 

05.18 – 10, Jetelová   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela násilným vstupem přes dveře bez 

poškození  bytovou jednotku pro Policii ČR, které místo případu předala. 

 


