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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 01. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 30. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 01. 07. 2010 

 
08.24 – 6, Evropská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Na místě dopravní policie.  
 
08.32 – 8, Kokořínská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 na ţádost PČR provedla násilný vstup pomocí 

nastavovacího ţebříku do bytové jednotky. Byt byl po otevření předán PČR.  
 
08.33 – 8, Maškova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru porostu. Po příjezdu na místo 

zásahu bylo zjištěno, ţe se jednalo o vypalování kabelů. PČR uhasila poţár před 
příjezdem jednotky pomocí práškového RHP. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné 
vypalování kabelů neznámou osobou. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
09.39 – 2, Machova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu padající omítky. Průzkumem 

na místě zjištěno, ţe byl v místě dopadající omítky jiţ zřízen zábor. Jednotka 
provedla rozšíření záboru. Na místě PČR. 

 
09.44 – 4, Bělčická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla na ţádost ZZS vstup do bytové jednotky 

pomocí nastavovacího ţebříku přes okno. V bytě nalezena ţena ve vaně, která byla 
předána do péče ZZS. Na místě PČR. 

 
09.46 – 13, Kettnerrova  
 - kontejnery – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou poţár plastového 

kontejneru a plastové popelnice. Plastový kontejner a popelnice byly poţárem zcela 
zničeny. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření neznámou osobou nebo 
úmyslné zapálení. Na místě PČR.  

 Škoda: 8.000,- Kč 
 
10.37 – 4, Čapkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 6 likvidovaly pomocí 1C proudu a tlakové vody 

poţár střechy řadového rodinného domu. Poţárem byla střecha a půdní prostor 
zcela zničeny. Poţárem byly dále poškozeny boční stěny činţovních domů, které 
byly stavebně spojeny s tímto rodinným domem. Příčinou vzniku poţáru byla hra 
s otevřeným ohněm dítěte v půdním prostoru domu.  

 Škoda: 300.000,- Kč 
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10.47 – 6, Evropská (bez č.)   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu poţáru auta. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o páru z chladiče vozu. Jednalo se o planý 
poplach. Na místě PČR. 

 
11.33 – 4, Nuselská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem olejovou skvrnu (plocha 1x4m) 

na komunikaci po úniku oleje z osobního automobilu, následkem dopravní nehody. 
 
12.06 – 12, Olbramovická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu valícího se kouře z bytu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár oděvů na věšáku 
v jednom z pokojů bytu. Poţár byl uhašen uţivateli bytu před příjezdem jednotky 
z místního zdroje. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost a nepozornost uţivatele 
bytu - rozsvícená pokojová lampa, která byla v blízkosti textilních oděvů.  

 Škoda: 20.000,- Kč 
 
12.13 – 1, Na Poříčí  
 - popelnice – 

Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár odpadu 
v plastovém koši. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost neznámé osoby při kouření 
nebo úmyslné zapálení. 
Škoda: 1.000,- Kč 
 

12.20 – 15, Veronské náměstí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost uţivatelky otevření bytové 

jednotky. V bytě se nacházelo malé dítě, které bylo předáno matce.  
 
13.15 – 10, Krymská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. Po otevření byl byt předán PČR. Na místě ZZS.  
 
14.09 – 14, Talínská  
 - padlý strom – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 odstranila tři spadlé stromy, které zasahovaly do 

vozovky. Na místě MP.  
 
15.49 – 8, K Ládví   21 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Na místě PČR.  
 
17.35 – 6, Karlovarská (bez č.)   
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
17.39 – 3, Jana Ţelivského  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na ţádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezen muţ EX. Byt předán PČR.  
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17.40 – 2, Legerova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k poţáru odpadu v plechovém koši. 

Odpad byl uhašen před příjezdem jednotky za pomoci PČR. Příčinou vzniku poţáru 
byla nedbalost při kouření neznámé osoby nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
18.34 – 13, Ovčí hájek  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 vyprostila tři osoby z porouchaného výtahu bez 

násilného vstupu a výtah zajistila proti pouţití. 
 
19.53 – 2, Oldřichova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila slabý zápach v domě. Průzkumem zjistila 

ohořelou plastovou výzdobu na chodbě, kterou dohasila vodou z místního zdroje. 
Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmysl. 

 Škoda: 0 Kč 
 
20.44 – 2, Vyšehradská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky za 

přítomnosti Policie ČR, kde uzavřela protékající vodu. 
 
21.35 – 10, Ukrajinská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na ţádost uţivatelky násilný vstup do 

bytové jednotky. 
 
22.11 – 2, Trojická  
 -výkop- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila kouř z výkopu. Zjistila vycházející slabý 

kouř z odříznutého plynového potrubí. Před příjezdem jednotky byl preventivně 
pouţit Plynárenskou pohotovostí jeden CO2 PHP. Jednotka odříznuté potrubí 
naplnila CO2. Pravděpodobně došlo ke ţhnutí dehtové izolace potrubí. 

 
22.52 – 10, U plynárny  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na ţádost ZZS násilný vstup do bytové 

jednotky. 
 
23.01 – 11, Opatovská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
23.37 – 13, Zázvorkova bez č.  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru 
 Škoda: 7 000 Kč 
 
23.19 – 13, Píškova bez č.  

-kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru.  
 Škoda: 7 000 Kč 
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00.04 – 3, Chelčického 43  -
mobilní WC- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody poţár mobilního 
WC, pravděpodobně zn. Toi Toi umístěného u plotu ZŠ Chelčického. Poţárem bylo 
WC zcela zničeno a poškozen byl kovový plot školního pozemku. Příčinou vzniku 
poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 20 000 Kč 
 
01.46 – 12, Generála Šišky bez č.  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala dţberovou stříkačkou nehlídané ohniště. 

Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 
 Škoda: 0 Kč 
 
01.47 – 13, Brdičkova  

 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár plastového 

koše. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl.  
 Škoda: 1 000 Kč 
 
03.16 – 16, Jílovišťská  

-kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Příčina vzniku nebyla zjištěna. 
 Škoda: 7 000 Kč 
 
03.16 – 3, Olšanské náměstí  

 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl. 
 Škoda: 7 000 Kč 
 
04.34 – 7, Dukelských hrdinů  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vypomohla se snesením pacienta ZZS.  
 
05.12 – 2, Sekaninova bez č. 

 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k poţáru porostu. Průzkumem zjistila 

nedovolené pálení bezdomovci. Ti ohniště sami uhasili, jednotka nezasahovala. 
Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 

 Škoda: 0 Kč  


