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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 27. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 26. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 27. 06. 2010 

 
08.19 -  1, Praţský Hrad, II. nádvoří 
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřovala signalizaci EPS v jiţním křídle. 

Průzkumem zjištěno, ţe se jednalo o signalizování poruchy následkem výpadku el. 
proudu. K poţáru nedošlo. 

 
08.39 -  4, Barrandovský most  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k likvidaci vytékajících PHM z kamionu 

značky SCANIA. Vyteklé PHM asanovány, k jejich úniku do kanalizace nedošlo, 
ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. Následný úklid komunikace zajistila TSK. Na 
místě PČR. Při návratu jednotky zpět na stanici byla pozorována další dopravní 
nehoda. U ní ale jednotka nezasahovala.  

 
09.01 -  1, Opletalova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k zpřístupnění bytové jednotky. Dveře 

nebyly nakonec násilně otevírány, boucháním na okno byla vzbuzena uţivatelka 
bytu. 

 
10.33 -  10, Topolová 
 -obytný objekt- 
 Na ţádost ZZS byla vyslána jednotka HZS Praha stanice 5 k případu násilného 

otevření dveří bytové jednotky. Dveře otevřeny bez poškození, uţivatelka bytu 
předána osádce ZZS. 

 
11.00 -  7, Čechova  
 -volné prostranství- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 7 z nastavovacího ţebříku a pomocí 

motorové pily odstranili nalomenou větev. 
 
11.43 -  15, Boloňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k poţáru rozvodné desky bytové 

jednotky. Rozvodná deska s jističi je umístěna za vstupními dveřmi bytu u stropu. 
Poţárem byla zcela zničena. Příslušníci jednotky degradovanou desku dohasili 
s pouţitím PHP CO2. Příčinou vzniku byla technická závada. PČR se na místo 
nedostavila.  

 
11.51 -  12, Petrţílkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 násilně a bez poškození otevřela dveře bytu 

uţivatele. 
 
12.40 -  3, Přemyslovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k zpřístupnění bytu uţivatelky pí 

Šulcové. Příslušníci jednotky se nakonec do bytu dostali oknem. Uţivatelka 
nalezena mrtvá. Další opatření provedla ZZS a PČR. 
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13.35 -  2, U nemocnice  
 -nemocnice- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1,2,3 a 6 byly vyslány k poţáru v pavilonu 1. Lékařské 

fakulty UK Radiodiagnostické kliniky, pracoviště Kardiochirurgické kliniky. Poţár 
vznikl v archivu rentgenových snímků. Na dohašení poţáru pouţita voda dodávaná 
1C proudem od cisterny. Poţárem byly částečně zničeny archivované snímky, el. 
dvouplotýnkový vařič (nezjištěný starší typ) a izolace vedení el. instalace 
zásuvkového okruhu. Kouřovými zplodinami byla částečně očazena malba stěn a 
stropu.  

 
14.03 -  6, Aviatická  
 -letištní komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště asanovala vyteklý motorový olej na ploše 2 x 2m. Ţivotní 

prostředí nebylo ohroţeno. 
 
14.05 -  1, Revoluční 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala chemickými i mechanickými prostředky 

roj včel, který se usadil na balkoně. 
 
14.32 -  6, Karlovarská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 asanovala vyteklý motorový olej na komunikaci. 
  K úniku oleje došlo z osobního automobilu. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
15.07 -  4, Ohradní 
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1,6 a 7 byly vyslány k psychicky narušené ţeně, která 

chtěla vyskočit z okna bytu v 8. patře. K oknu přistaven AZ, ţena nakonec po 
domluvě od úmyslu upustila. Byla předána do péče ZZS. 

 
15.47 -  13, Jeremiášova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala vyteklý motorový olej z proraţené vany 

dodávkového automobilu značky Renault. Proraţená vana provizorně opravena 
utěsněním tmelem. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. Poté jednotka odjela 
k následujícímu poţáru. 

 
16.12 -  13, Ovčí hájek                 
 -volné prostranství parkoviště- 
 Po odcizení PHM z narušené nádrţe osobního automobilu značky Škoda Felicia jich 

část vytekla. Asanovány jednotkou HZS Praha stanice 7. Poškozená nádrţ 
utěsněna tmelem. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
17.03 -  6, Drnovská                                
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k údajnému poţáru odpadu v koši. Na 

udané adrese nebyl ţádný poţár odpadu zjištěn. Jednotka se bez zásahu vrátila 
zpět na stanici. 

 
17.08 -  6, Bělohorská                                   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala vyteklé PHM z osobního automobilu 

značky Škoda Felicia. Poškozená nádrţ provizorně zatmelena. Ţivotní prostředí 
nebylo ohroţeno. 
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18.17 -  10, V úţlabině                                                                                             
 -dětské hřiště- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k likvidaci roje vos v dutině lavičky na 

dětském hřišti. Likvidováno chemickým postřikem.  
 
18.20 – 6, K Noskovně   
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Nebušice byla vyslána k případu záchrany psa. Ţádný pes nebyl na 

místě nalezen, jednalo se o planý poplach. 
 
19.28 – 4, Náměstí Hrdinů 1  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha prověřila signalizaci hlásiče EPS v provozní místnosti T-Mobile 

ve 13.NP objektu MVČR. Průzkumem byl zjištěn pouze slabý zápach, který byl po 
chvíli odvětrán. Ţádné příznaky ani ohniska poţáru nebyla zjištěna, případ proto 
nebyl klasifikován jako poţár. Místo bylo předáno kompetentním osobám 
s doporučením na provádění průběţných kontrol.  

 
19.51 – 11, Podjavorinské    
 -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. 
 
21.32 – 21, Novosibřinská 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou a ţenijním nářadím poţár jehličí a části 

stromu na volném prostranství. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna, škoda 
poţárem nevznikla. 

  
23.50 – 12, Zárubova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z úmyslně 

poškozené nádrţe osobního automobilu. Případ byl předán Policii ČR.  
 
00.01 – 4, Sliačská   
 -metro- 

Jednotka HZSP DPP prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Kačerov. Příčina 
aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 

 
01.01 – 13, Böhmova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu ve dvou 

plastových kontejnerech na směsný odpad. Poţárem byly zničeny dva kontejnery a 
poškozeny části blízko stojícího automobilu VW Passat Variant. 

 
01.23 – 8, Nad strání  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla na ţádost Policie ČR vyslána k případu vyproštění 

nakladače, který se nacházel ve stráni mimo vozovku. Z důvodu neprostupnosti 
terénu však nebylo moţné AD20 pouţít, jednotka proto nezasahovala. Případ byl 
předán Policii ČR, která zajistí vhodnější techniku. 

 
04.20 – 11, Pyšelská  
 -administrativní objekt- 

Jednotka HZS Praha likvidovala dvěma PHP CO2 a tlakovou vodou pomocí výškové 
techniky dohořívající poţár dvou písmen světelného nápisu „AGROFERT“ na střeše 
objektu. Poţárem byla zničena elektroinstalace a kryty dvou písmen, poškozeny 



 

4 

byly dále části pláště budovy. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 
elektroinstalace. 


