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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 05. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 04. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 05. 07. 2010 

 
08.28 – 6, Nad Kajetánkou  
 - popelnice – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastové popelnici.  
 
08.31 – 7, Nad Kazankou  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila pomocí motorové pily ulomenou větev, která 

spadla na dva OA. Ke škodě na vozidlech nedošlo. Případ byl předán Policii ČR. 
 
09.19 – 10, Na Louţi  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, otevřela na ţádost ZZS bez poškození bytovou jednotku 

v činţovním domě. V bytě se nacházela nemohoucí ţena. Byla předána ZZS. 
Případ byl předán Policii ČR. 

 
12.58 – 10, V Korytech  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, odstranila následky DN dvou OA. Dvě zraněné osoby 

byly předány do péče ZZS. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik 
PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
13.06 – 10, V Olšinách 
 - koleje – 
 Jednotka HZS DP ochladila vodou tramvajové koleje. 
 
13.48 – 3, Biskupcova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k otevření bytové jednotky v činţovním 

domě. Byt byl otevřen před dojezdem jednotky. V bytě se nacházela ţena v péči 
ZZS. Na místě Policie ČR. 

 
15.07 – 4, Krčská 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, zkontrolovala z důvodu protékání vody pomocí AZ 

bytovou jednotku ve 3. NP panelového domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se 
jednalo o vytékající vodu ze zahradní hadice na balkóně. Jednotka dále 
nezasahovala. Případ byl předán Policii ČR.  

 
15.24 – 5, K Lochkovu 
 - porost – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, likvidovala tlakovou vodou poţár travního porostu na 

volném prostranství na ploše cca 20 x 20 m.  
 
15.28 – 7, Dělnická 
 - koleje – 
 Jednotka HZS DP ochladila vodou tramvajové koleje. 
 
15.38 – 15, Kutnohorská  
 - provizorní bouda – 
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 Jednotky HZS Praha, st. 5, a SDH Dolní Měcholupy likvidovaly 1C proudem a 
tlakovou vodou od cisterny s pouţitím DT poţár dřevěného provizorního obydlí osob 
bez stálého pobytu cca 2 x 2 m. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (nedbalost při 
kouření, pouţívání otevřeného ohně nebo úmyslné zapálení). Na místě Policie ČR. 

 
15.40 – 5, Kukulova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS FN Motol odstranila pomocí motorové pily strom padlý na vozovku. 
 
15.43 – 6, Šlikova  
 - sloup VO – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila pomocí automobilového jeřábu a rozbrusu 

nakloněný sloup VO podemletý vodou a hrozící pádem na komunikaci. Na místě 
pohotovost firmy, které byl případ předán.  

 
17.04 – 4, Vídeňská 
 - dopravní prostředek – 
 Jednotky HZS Praha, st. 6, a HZS DP ochladily tlakovou vodou ţhnoucí brzdové 

obloţení přehřátých brzd autobusu MHD. Ţhnutí bylo zmírněno řidičem pouţitím 
práškových PHP před dojezdem jednotek. K plamennému hoření nedošlo. Na místě 
MP. 

 
17.23 – 19, K Sedlišti 
 - přírodní prostředí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, prořezala na ţádost Policie ČR za účelem zpřístupnění 

zarostlý terén pomocí motorových pil a dalšího ţenijního nářadí. 
 
18.39 - 15, Vladycká  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého paliva na ploše cca 1 x 2m sorbentem. 
 
19.04 - 4, Budějovická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k zajištění unikající vody z prasklé hadice 

v bytové jednotce. Příslušníci jednotky uzavřeli přívod vody bytu. 
 
19.25 - 5, Kukulova  
 - provozní objekt - 

Jednotka PHZS FN Motol byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 
Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. Poţárem potravin ke 
zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost jednoho 
z uţivatelů prostoru při přípravě potravin. 

 
20.27 - 6, Aviatická  
 - letištní plocha - 
 Jednotka PHZS Letiště byla vyslána k zajištění úniku hydraulického oleje. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem a odmašťovadlem. 
 
21.45 - 5, Svornosti  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena ţena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
23.02 - 4, Beethovenova  
 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha CHTS ze st.2 byla vyslána k zajištění úniku rtuti z prasklé 
sklenice. Průzkumem bylo zjištěno, ţe únik byl zajištěn před příjezdem jednotky na 
místo. Příslušníci jednotky rtuť zajistili k další likvidaci.  

 
23.23 - 4, Pod dálnicí 
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána ke zjištění původu zápachu po kouři uvnitř 
objektu. Průzkumem v celém objektu nebylo nic zjištěno. 

 
23.58 - 12, Dobronická 
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k likvidaci poţáru porostu. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o neohlášené pálení odpadu uhašené před příjezdem 
jednotky na místo. Poţárem ke škodě nedošlo. Jednotka nezasahovala. 

 
00.14 - 7, Čechova 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu nebyl 

v bytě nikdo nalezen. Příslušníci jednotky uzavřeli přívod protékající vody. 
 
02.34 - 10, Řipská 
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 
v bytě nalezen pouze pes, kterého zajistili pracovníci odchytové sluţby. 

 
03.50 - 11, Blatenská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu za 

pomoci lezecké techniky byl v bytě nalezen muţ v nemohoucím stavu, který byl 
následně předán ZZS. 

 
04.17 - 2, Sokolská  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha  st.1 vyprostili dvě osoby z kabiny výtahu, která 

uvízla mezi podlaţími obytného domu. 
 
04.29 - 13, Hlušičkova  
 - zahradní chata - 

Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali vodním proudem 1C poţár zahradní 
chatky. Poţárem byla poškozena část obvodové stěny na ploše cca 0,5 x 2 m a 
elektroinstalace v poţárem zasaţeném místě. Příčinou vzniku poţáru byl úder 
blesku do objektu. 

 
05.02 - 6, K Dubovému mlýnu  
 - obytný objekt - 
 Jednotky HZS Praha st.2 a MSDH Lysolaje byly vyslány k čerpání vody ze 

zatopeného sklepa. Příslušníci jednotky vodu odčerpali pomocí plovoucích 
čerpadel. 

 
05.13 - 1, Na Opyši  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.11 byla vyslána k čerpání přívalové vody z Jeleního příkopu. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe voda z příkopu jiţ odtekla, jednotka nezasahovala. 
 
05.30 - 13, Praţský okruh 
 - komunikace - 
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 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k dopravní nehodě kamionu. Příslušníci 
jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. Cca 30 litrů PHM uniklo do kanalizace. 

 
05.53 - 6, Parléřova  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k prověření stavu rozestavěné střešní 
konstrukce zasaţené přívalovým deštěm. Konstrukce byla prověřena statikem, který 
zajistí další postup. Jednotka nezasahovala.  

 


