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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 25. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 24. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 25. 06. 2010 

 
06.51 – 6, U páté baterie  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do vily. Na 

místě bylo zjištěno, ţe jednotka není potřeba, jednotka proto nezasahovala. 
 
08.19 – 10, Čestlická x Průběţná  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

kontejneru na tříděný odpad. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření 
nebo úmyslné zapálení, poţárem byl poškozen kontejner. 

  
08.25 – 2, Korunní 
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

odpadkovém koši. Poţárem byl poškozen koš, příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 
10.02 – 6, Wuchterlova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na 

ţádost ZZS. Na místě bylo zjištěno, ţe dveře otevřela ZZS, jednotka nezasahovala. 
 
10.10 – 6, Do Horoměřic  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Jednotka dále 
po zadokumentování odstranila havarovaná vozidla mimo vozovku. Zraněná osoba 
byla předána do péče ZZS, případ byl předán Policii ČR. 

 
11.35 – 16, Strakonická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

nákladního a dvou osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní 
kapaliny. Nehoda byla bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
12.30 – 8, Vosmíkových  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Městské policie vstupní dveře do bytové 

jednotky ve 4.NP obytného domu. Případ byl předán Městské policii. 
 
15.09 – 1, Praţský hrad, I. nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu praţského hradu. 

Příčina aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
 
15.56 – 7, Letohradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky ve 3.NP obytného domu, po vstupu přes okno pomocí výškové techniky. 
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V bytě docházelo k úniku plynu, jednotka proto uzavřela HUP v bytě a nadýchané 
osobě poskytla do příjezdu ZZS inhalaci kyslíku. Případ byl předán Policii ČR.  

 
16.09 – 8, Libčická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí výškové techniky a vysavače roj včel 

v areálu zdravotnického zařízení. Případ byl bez předání. 
 
16.36 – 1, Václavské nám.  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl předán Policii ČR. 
 
16.42 – 10, Křenická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky v 7.NP obytného domu, po vstupu přes balkón ze sousedního bytu. V bytě 
byla nalezena starší ţena (pravděpodobně exitus), případ byl předán Policii ČR. 

 
17.05 – 13, Sluneční náměstí  
 -hrabanka- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár hrabanky na volném 

prostranství. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření, 
škoda poţárem nevznikla. 

  
17.17 – 6, Vítězné náměstí   
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP Zličín vyprostila tři osoby z výtahu ve stanici metra. Výtah byl 

zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl bez předání. 
 
17.56 – 9, Pod šancemi  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku oleje z transformátoru v objektu 

tiskárny ATR. Jednotka zabránila úniku do kanalizace a zasypala sorbentem 
nejohroţenější místa. Na místo se dostavil pracovník OŢP a firma Dekonta, kterým 
byl případ předán k likvidaci. 

 
18.18 – 14, Bobkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo 

určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl bez předání. 
 
18.32 – 3, Řehořova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. Jednotka 

provedla násilný vstup do bytu oknem pomocí AZ. V bytě nebyl nikdo nalezen. 
Předáno Policii ČR. 

 
18.32 – 6, Drnovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k poţáru v hotelu Skandinavia. Průzkumem na 

místě zjištěno, ţe se jedná o planý poplach, vyvolaný ze msty telefonním 
nahlášením poţáru dcerou zaměstnankyně hotelu. 

 
18.52 – 8, Šaldova    
 - dopravní prostředek – 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu 
bez zranění. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a provedla 
protipoţární opatření. K ohroţení ţivotního prostředí nedošlo. Předáno volajícímu. 

 
18.59 – 8, Voctářova 
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu osobního automobilu uvízlého ve vodě 

po havárii vodovodního potrubí. Jednotka vozidlo vyprostila. Předáno Policii ČR. 
 
19.22 – 5, Musílkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla 

násilný vstup do bytu oknem pomocí AZ, v bytě nalezla nemohoucí osobu a předala 
ji do péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 
19.40 – 12, Hasova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do 

bytu násilný vstup a nalezenou nemohoucí osobu předala do péče ZZS. Na místě 
Policie ČR. 

 
20.05 – 10, Starostrašnická 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. Jednotka 

provedla násilný vstup do bytu oknem a nalezenou nemohoucí osobu předala do 
péče ZZS. Předáno Policii ČR. 

 
21.13 – 11, V průčelí  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha likvidovaly jedním C proudem poţár v předsíni bytové 

jednotky. Z balkonu nad poţárem byly pomocí AZ zachráněni a předáni do péče 
ZZS matka s dvěma dětmi. Další  čtyři  osoby  byly  evakuovány  po  schodišti  
domu. K odvětrání domu pouţila jednotka přetlakovou ventilaci. Poţárem byly 
zničeny vstupní bezpečnostní bytové dveře, interiérové umakartové dveře do 
komory, dřevěný rámový věšák s oblečením a domovní telefon s pojistkovou skříní. 
Stěny a strop bytové jednotky byly očazeny zplodinami hoření.  

 
21.19 – 8, Maškova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření zpozorovaného kouře. Průzkumem 

na místě zjištěno, ţe se jedná o vypalování kabelů. K likvidaci ohně jednotka pouţila 
C proud. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 

  
21.38 – 6, Aviatická  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě zjištěno, ţe se jednalo o ţhnutí kondenzátoru zářivky světelné 
reklamy. Reklama byla odpojena od zdroje el. energie. 

 
23.46 – 4, Mečislavova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. Jednotka 

provedla do bytu násilný vstup. Předáno Policii ČR a ZZS. 
 
00.46 – 12, Branišovská  
 -dopravní prostředek- 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár osobního automobilu 
Škoda Favorit odstaveného na lesní křiţovatce. Na místě MP. Poţárem bylo vozidlo 
zcela zničeno. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

   
 


