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

                    od 06.00 hodin dne 28. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 29. 06. 2010 

 

06.27 - 5, Pekařská  

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána ke zjištění původu kouře nad lesíkem. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o pálení odpadu. Poţárem ke škodě 

nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo vypalování izolace kabelů neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

07.02 – 10, Počernická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela bytovou jednotku v 6.NP pomocí násilného 

vstupu přes dveře. Nalezena nemohoucí uţivatelka a předána do péče ZZS. 

 

08.35 – 6, Evropská    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 11 likvidovala olejovou skvrnu na vozovce o rozměru   

1 x 10 metru pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

08.52 – 6, Aviatická   

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala skvrnu nafty pomocí sorbentu v areálu 

letiště. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

09.07 – 9, Poděbradská    

 -kanalizační šachta- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 vyprostila psa uvízlého v kanalizační šachtě 

v hloubce 2,5 metru. Nezraněný pes předán majiteli. 

 

09.37 – 4, Viktorinova    

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem bez poškození přes 

dveře bytovou jednotku. Nalezen nemohoucí uţivatel bytu a předán do péče ZZS. 

 

10.00 – 12, Krouzova  

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala poţár v motorovém prostoru osobního 

automobilu Peugeot 106 pomocí tlakové vody. Ke zranění nedošlo. Poţár byl před 

příjezdem jednotky částečně lokalizován okolo jedoucím řidičem jedním práškovým 

PHP 1. Poţárem byla poškozena elektroinstalace motoru. Příčinou vzniku poţáru 

byla technická závada na elektroinstalaci připojené k autobaterii. 

 Škoda: 5.000,- Kč 

 

10.13 – 14, Generála Janouška   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 otevřela bez poškození zabouchnutý byt s dítětem 

uvnitř. Dítě v pořádku a předáno matce. 

 

10.18 - 6, Aviatická   

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala uniklé PHM z přistaveného letadla pomocí 

absodanu v areálu letiště. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

10.27 – 6, Kamýcká   
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 -les- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu kouře vycházejícího z lesa. 

Průzkumem na místě nebylo nic nalezeno, jednotka nezasahovala, jednalo se o 

planý poplach. 

 

10.51 – 11, Cyprichova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala uniklý motorový olej z osobního 

automobilu pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

11.05 – 5, Peroutkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala uhnízděný včelí roj v průčelí obytného 

objektu pomocí vysavače a chemie. Předáno volajícímu. 

 

11.54 – 3, Roháčova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu osob uvízlých ve výtahu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe výtah je funkční a nikdo se v něm 

nenacházel. Jednalo se o planý poplach. 

 

13.02 – 5, Vrchlického   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela bytovou jednotku v 1.NP vstupem přes 

otevřené okno po nastavovacím ţebříku. V bytě nikdo nenalezen. Předáno Policii 

ČR. 

 

13.04 – 3, Koněvova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala únik hydraulického oleje na ploše 3 x 50 

metrů z nákladního automobilu pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno 

nebylo. 

 

13.34 – 17, Makovského   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem bez 

poškození přes dveře. Nalezena nemohoucí uţivatelka a předána do péče ZZS. 

Předáno Policii ČR. 

 

13.56 – 8, Řešovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela bytovou jednotku ve 3. NP pomocí lezecké 

techniky násilným vstupem přes okno. V bytě nalezen uţivatel Ex. Předáno Policii 

ČR. 

 

14.02 – 20, Náchodská  

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala poţár v přístrojové desce osobního 

automobilu Škoda Octavia pomocí  PHP CO2. Ke zranění nedošlo. Poţár byl před 

příjezdem jednotky částečně lokalizován jedním práškovým PHP 6 a poškodil 

elektroinstalaci v pravé části přístrojové desky. Příčinou vzniku poţáru byla 

technická závada elektroinstalace v přístrojové desce. 

 Škoda: 20.000,- Kč 

  

14.05 – 14, K Hutím   

 -volné prostranství- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu kouře v dáli. Jednotka 

průzkumem nic nenalezla, nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 

 

14.23 – 3, Na vrcholu   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 zachránila psa stojícího na parapetu ve 4. NP 

pomocí automobilového ţebříku. Proveden průzkum byt, kde nebyl nikdo nalezen. 

Pes v pořádku a vrácen do bytu. Předáno Městské policii. 

 

14.23 – 8, K Ládví   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky DN 3 x OA bez zranění. 

Jednotka provedla protipoţární opatření, na jednom z vozidel uzavřela ventil od 

LPG nádrţe, zasypala uniklé provozní kapaliny a předala případ Policii ČR. Při DN 

byla poškozena rozvodná skříň. 

 

15.12 -13, Píškova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala uniklé PHM na vozovce z osobního 

automobilu pomocí sorbentu na ploše 1 x 1 metru. 

 

15.22 – 10, Jakutská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

okno. Na balkoně nalezena nemohoucí osoba při vědomí. Osoba předána ZZS a 

byt Policii ČR. 

 

18.19 – 11, Brodského  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu kouře v 7. NP v panelovém 

domě. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. 

Jednotka odvětrala byt a domovní komunikace. Příčinou vzniku poţáru byla 

nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

18.39 – 4, Ruţinovská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci na 

ploše 2 x 1 metr. 

 

19.11 – 3, Boleslavská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru a uniklé PHM byly 

asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 

19.31 – 11, Turkova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 asanovala sorbentem uniklé PHM. Předáno majiteli. 

 

21.55 – 10, Průběţná   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k případu otevření bytu. Na místě 

bylo zjištěno, ţe se v bytě nikdo nenachází, jednotka nezasahovala. 

 

23.08 – 6, Dejvická  
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 -sklep- 

 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 11 likvidovaly 1C proudem poţár 

neidentifikovatelného materiálu uloţeného na podlaze, schodech a v dalších 

prostorách sklepa, který byl vyuţíván jako restaurace a kuchyně. Poţárem byl 

zničen příruční sklad a uloţené věci na chodbě. Zplodinami hoření byla očazena 

malba stěn a stropů v celé restauraci a na schodišti objektu. Příčinou vzniku poţáru 

byla nedbalost při kouření, nebylo však zjištěno, kdo z obsluhy kouřil (personál 

z Nepálu, bez jazykových schopností). Na místě MOP Dejvice a  SKPV Praha II.  

 Škoda: 150.000,-Kč 

  

23.10 – 3, Ostromečská.  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Kontejner byl poţárem zničen. Příčinou vzniku poţáru 

mohlo být úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 7.000,-Kč 

 

00.11 – 7, U průhonu   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala sorbentem uniklé PHM z osobního 

automobilu. Předáno majiteli. 

 

00.52 – 15, Doupovská  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár odpadu na 

volném prostranství. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. Policie se nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

 

 

 

  


