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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 28. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 27. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 28. 06. 2010 

 
06.39 -  9, Freyova  
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanic 3 a 5 byly vyslány k dopravní nehodě kamionu, který 

převážel zeminu a kameny. Při nehodě se kamion převrátil na bok. Příslušníci 
jednotek asanovali vytékající hydraulický olej a utěsnili narušené víko nádrže. 
Zemina a kamení se vysypaly na komunikaci. Úklid komunikace a vrácení kamiónu 
zpět na kola zajistí dopravce. Případ byl předán Policii ČR. 

 
09.47 – 13, Neústupného  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala sorbentem vyteklý olej pod OA. Případ byl 

předán MP. 
 
10.14 – 6, Jilemnického  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila pomocí AZ uvolněné kusy omítky, které 

hrozily pádem na komunikaci. Nebezpečný prostor byl vymezen výstražnou páskou. 
Na místě Policie ČR. 

 
10.20 – 1, U Obecního dvora  
 - prázdný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila pomocí AZ uvolněné kusy omítky a střešní 

krytinu (tašky) hrozící pádem na komunikaci ze střechy a fasády silně poškozeného 
objektu. Před odjezdem jednotky byl pádem tašek ze střechy poškozen u objektu 
zaparkovaný OA. Nebezpečný prostor byl vymezen výstražnou páskou. Případ byl 
předán MP, která ve spolupráci s TSK provede nouzový zábor komunikace. 

 
10.48 – 8, Rajmonova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu kouře z bytové jednotky ve 13. 

NP panelového domu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. 
Likvidováno uživateli bytu před dojezdem jednotky vodou z místního zdroje. 
Jednotka odvětrala byt a domovní komunikace. Příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost při přípravě potravin.  Na místě Policie ČR. 

  
10.55 – 13, Pražský okruh 
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, odstranila následky DN jednoho OA. Vozidlo bylo odpojením 

AKU zajištěno proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin na komunikaci byl 
likvidován sorbentem. Po zadokumentování Policií ČR bylo vozidlo pomocí 
automobilového navijáku odstraněno z vozovky. Případ byl předán Policii ČR. 

 
12.34 – 16, Oddechová 
 - porost – 
 Jednotka SDH Lipence likvidovala tlakovou vodou požár porostu. Příčina vzniku 

požáru nebyla zjištěna (kouření, úmysl). 
  
14.02 – 9, Vysočanská   
 - metro – 
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 Jednotka HZS Praha, st. 3, odchytila v součinnosti s odchytovou službou MP 
dravého ptáka ve vestibulu stanice metra „Prosek“. 

 
14.27 – 4, Táborská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla na žádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup oknem po AZ do bytové jednotky ve 4. NP činžovního domu. V bytě 
byla nalezena osoba ex. Případ byl předán Policii ČR.  

 
15.34 – 5, Renoirova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, vyprostila osoby ze zablokovaného výtahu v panelovém 

domě. 
 
16.15 – 8, Chabařovická 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala tlakovou vodou požár zaschlého okrasného 

stromu na volném prostranství. Požárem škoda nevznikla. Příčina vzniku požáru 
nebyla zjištěna (kouření, úmysl). 

  
16.21 – 2, Lužická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k případu kouře na domovních 

komunikacích činžovního domu. Průzkumem po násilném vstupu do bytové 
jednotky, ze které vycházel kouř, bylo zjištěno, že se jedná o spálené potraviny 
ponechané bez dozoru na sporáku. Požárem nevznikla žádná škoda. Jednotka byt 
a objekt odvětrala. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin. 
Případ byl předán Policii ČR. 

  
16.52 – 2, Sokolovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána na žádost občanů k otevření bytové 

jednotky v činžovním domě. V bytě se nacházela žena vyhrožující sebevraždou. Po 
otevření bytu byla v koupelně nalezena zmatená žena. Byla předána přítomné 
Policii ČR, která vyčká příjezdu přivolané ZZS a ženu jí předá k dalšímu ošetření.  

 
17.01 – 13, Červeňanského  
 - přírodní prostředí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala džberovou stříkačkou žhnoucí část kmenu 

stromu na opuštěném ohraničeném ohništi. Příčinou vzniku požáru bylo rozdělávání 
ohně v přírodním prostředí. 

  
17.17 – 2, Vyšehradská   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS DPP ochladila tlakovou vodou tramvajové koleje. 
 
18.10 – 6, Fajtlova  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Praha st. 2 byla vyslána k odchycení papouška, který vlétl pod 

podhledy v obchodním centru. Průzkumem bylo zjištěno, že papoušek zmizel 
v rozsáhlém mezistropí. Jednotka nezasahovala.  

 
18.52 - 11, Vojtíškova 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého paliva sorbentem a poškozenou nádrž 
provizorně utěsnili tmelem. 
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19.16 - 5, Peroutkova  
 - demolice bunkru - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 vyprostili, pomocí lezecké techniky, zraněnou 

osobu ze šachty starého bunkru a předali ji ZZS.  
 
20.15 - 4, Gončarenkova  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření branky za kterou ležel zraněný 

muž. Po násilném vstupu byl muž předán ZZS. 
 
20.47 - 5, K Barrandovu 
 - osobní automobil - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.7 a 8 likvidovali proudem tlakové vody a vodním 

proudem 1C s pěnou požár osobního automobilu Ford Fokus. Požárem byl celý 
automobil zcela zničen. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická 
závada v motorovém prostoru automobilu. 

 
21.41 - 13, Běhounkova  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.7 a 2 likvidovali proudem tlakové vody, v dýchací 

technice, požár vybavení sklepní kóje bytového domu. Ohledáním na místě bylo 
zjištěno, že plamenným hořením bylo zničeno veškeré vybavení sklepa v blízkosti 
ohniska požáru, elektroinstalace, rozvod vody a ostatní instalace nad místem 
požáru. Zplodinami hoření byla poškozena výmalba přilehlých prostor podzemního 
podlaží. Příčina vzniku požáru souvisí s občasným přebýváním bezdomovce 
v prostorech sklepní kóje a pravděpodobně se jednalo o nedbalost neznámé osoby 
při odhození nedopalku cigarety nebo při používání otevřeného ohně. Zcela vyloučit 
nelze ani úmyslné zapálení. 

 
21.41 - 13, Pražský okruh  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k odtažení odstaveného autobusu 

z komunikace. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že odtah nelze prostředky HZS 
provést. Jednotka nezasahovala. 

 
22.24 - 6, Běžecká  
 - vrak osobního automobilu - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 likvidovali proudem tlakové vody požár vraku 

osobního automobilu. Požárem byl celý automobil zcela zničen. Příčinou vzniku 
požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

   
22.59 - 8, Březiněveská  
 - kanalizační šachta - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k vyproštění kotěte z kanalizační šachty. 

Příslušníci jednotky kotě vyprostili pomocí nastavovacího žebříku. 
 
23.04 - 6, K Lažance  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.2 a SDH Nebušice likvidovali vodními proudy 2C 

požár travního porostu a pásů shrabaného sena  v délce cca 100 m. Požárem ke 
škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé 
osoby při odhození nedopalku cigarety. Zcela vyloučit nelze ani úmyslné zapálení. 

  
23.43 - 10, Krátká  
 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 
v bytě nalezen muž v nemohoucím stavu, který byl následně předán ZZS. 

 
01.19 - 5, Na bělidle  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k záchraně kočky z římsy. Kočka byla 

zachráněna pomocí automobilového žebříku. 
 
04.15 - 8, Řešovská  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha  st.3 vyprostili osobu z kabiny výtahu, která uvízla 

mezi podlažími obytného domu. 
 
04.29 - 3, Velehradská  
 - plastový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Požárem byl celý kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku 
požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

   
 


