
 

1 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 06. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 05. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 06. 07. 2010 

 
09.21 – 14, Průmyslová  
 -podchod- 
 Jednotka SDH Horní Měcholupy vyčistila odpadový kanálek v podchodu. Voda 

samovolně odtekla. 
 
09.21 – 5, Za ţenskými domovy 
 -stanice MHD- 
 Jednotka HZS Metro odstranila střepy z rozbité zastávky MHD. 
 
10.18 – 10, Sámova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na ţádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ZZS. Případ předán Policii 
ČR. 

 
11.23 – 20, Běluňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 vyprostila osoby uvízlé v kabině výtahu. Předáno 

uţivatelům. 
 
12.36 – 8, Poznaňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na ţádost policie byt v obytném objektu. 

Uvnitř nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
12.56 – 11, Květnového vítězství  
 -stanice HZS č.4- 
 Jednotka HZS Praha stanice odstranila prstýnek z prstu muţe.  
 
13.22 – 12, Pavlíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 vyprostila kočku uvízlou ve světlíku obytného 

objektu. Předána odchytové sluţbě. 
 
14.02 – 1, Národní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asistovala ZZS při snesení osoby s nadměrnou 

váhou.  
 
14.08 – 4, Jihozápadní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 uzavřela HUV v obytném objektu z důvodu poruchy 

vedení. Předáno Policii ČR. 
 
14.13 – 5, Wassermannova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k případu osoby uvízlé v kabině 

výtahu. Osoba vyproštěna před dojezdem jednotky na místo.  
 
14.46 – 18, Veselská 
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 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 a jednotka SDH Letňany likvidovaly dţberovou 

stříkačkou ohraničené ohniště, na kterém osoby bez přístřeší odstraňovaly izolaci 
kabelů. Příčinou vzniku poţáru bylo rozdělávání ohňů. Na místě Policie ČR. 

 
15.01 – 6, Aviatická 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci.  
 
15.27 – 5, Musílkova 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zlikvidovala pomocí vysavače roj včel. 
 
16.00 – 5, Na cihlářce 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu kouře v dáli. Na místě bylo 

zjištěno pouze slabé zakouření od ohraničeného ohně ze zahrádkářské kolonie. 
Ţádné neţádoucí hoření zjištěno nebylo. Jednotka nezasahovala. 

 
16.15 – 5, K Barrandovu x Wassermannova  
 -komunikace-  
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k údajnému poţáru osobního 

automobilu. Na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o přehřátý motor. Jednotka 
provedla kontrolu vozidla a předala jej majiteli. 

 
16.29 – 1, Ţatecká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila dva muţe uvízlé v kabině výtahu. Výtah 

byl zajištěn proti pouţití. Předáno nájemníkům. 
 
16.54 – 8, Kobyliské náměstí 
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k poţáru odpadu na ploše cca 10 x 10 

cm v kanálu. Likvidováno před dojezdem jednotky na místo případu. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost při kouření. Policie se nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 
 Majitel: MČ Praha 8 -dále nešetřeno- 
 
17.06 – 5, Radlická bez č.  52 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k vyproštění dítěte z uzamčeného 

osobního automobilu. Majitelka sehnala náhradní klíče, jednotka nezasahovala.  
 
17.26 – 7, Nad Královskou oborou  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 
 
17.54 – 19, Polabská 
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 a 10 likvidovaly následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Z vozidla byla vyproštěna zraněná osoba, která byla předána ZZS. 
Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku poţáru a uniklé PHM byly asanovány sorbentem. 
Předáno Policii ČR. 
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18.45 - 15, Edisonova 
 - soukromý pozemek - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu plamenů na soukromé parcele. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe majitelka na dně nepouţívaného bazénu pálí 
odpad. Příslušníci jednotky počínající poţár likvidovali pomocí tlakové vody. 

 
18.48 - 4, Hornomlýnská  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C poţár vyvráceného stromu a travního 

porostu na ploše cca 3 x 3 m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla 
neopatrnost při kouření. 

 
19.05 - 4, Sulická  
  - strom - 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové řetězové pily nalomenou špičku 

borovice, která ohroţovala provoz na dětském hřišti. 
 
20.02 - 3, Vinohradská  
 - hřbitov - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby vyprostila z uzamčeného hřbitova ţenu. Po 

telefonické domluvě s oznamovatelkou bylo upřesněno, ţe se jedná o jiný hřbitov. 
 
20.13 - 6, Evropská  
  - hřbitov - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z uzamčeného hřbitova ţenu. 
 
20.30 - 4, Na Hřebenech 
 - administrativní objekt - 
 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu ČT. Jednalo se o planý poplach. 
 
20.49 - 8, Urxova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru střechy obytného domu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o poţár sazí v komíně, příslušníci 
jednotky poţár likvidovali pomocí písku. 

 
22.34 - 7, Schnirchova 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozené stoupačky v obytném domě. 
 
23.17 - 6, Pod Kaštany 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 
 
23.35 - 12, Písnická 
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v plechovém 

kontejneru.  
  
23.44 - 6, Nad Kajetánkou 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. 
 
00.45 - 6, Patočkova  
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 - stavba - 
 Jednotky HZS Praha z HS 1, 2,3, a 7 byly vyslány k případu propadu zeminy na 

stavbě tunelu Blanka. Příslušníci jednotek ve spolupráci s BZS a se zaměstnanci 
Metrostavu a jejich technikou vyprostili zavalený bagr s obsluhou. 

 
00.52 - 11, Čenětická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS před příjezdem jednotky, příslušníci 
jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty zasypali 
sorbentem. Po zadokumentování nehody Dopravní policií havarovaný osobní 
automobil postavili na kola. 

 
05.09 - 1, Praţský hrad 
 - historický objekt - 
 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu Praţského hradu. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
05.34 - 1, Gogolova  
 Jednotka HZS Praha vyprostila na ţádost ZZS z těţce přístupného místa zraněného 

muţe po pádu z výšky.  


