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

                    od 06.00 hodin dne 10. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 11. 07. 2010 

 
08.21 – 7, Bubenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na 

ţádost Policie ČR. Z bytu vyskočil muţ, jednotka proto po dohodě s Policií ČR byt 
neotvírala a provedla oplach chodníku tlakovou vodou. 

 
08.25 – 11, Nechvílova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky ve 2.NP obytného domu. V bytě byla nalezena osoba v pořádku, případ byl 
předán Policii ČR. 

 
  

09.10 – 4, Podolské nábřeţí  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vosí hnízdo na volném prostranství ve Ţlutých 

lázních. Případ byl bez předání. 
 
09.34 – 8, Na blatech  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku vody v rodinném domě. Bylo 

zjištěno, ţe došlo k úniku odpadní vody u kanalizace v důsledku poruchy čerpadla, 
případ byl předán pracovníkovi PVK. 

 
10.23 – 8, Křiţíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí výškové techniky uvolněnou omítku na 

fasádě obytného domu. Případ byl bez předání. 
 
11.00 – 7, U měšťanského pivovaru 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha přemístila na ţádost Městské policie několik nezajištěných    

10 kg PB tlakových nádob ze střechy do stínu. Případ byl předán Městské policii. 
 
11.11 – 3, Osiková  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku PHM na vozovku. Bylo zjištěno, 

ţe se jedná o vodu z předchozího poţáru automobilů, jednotka nezasahovala. 
 
11.19 – 3, Viklefova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha měřila na ţádost ZZS koncentraci CO v bytě, kde došlo k úmrtí 

osoby. Zvýšená koncentrace nebyla zjištěna, do bytu byl přesto odpojen přívod 
plynu. Případ byl předán ZZS a Policii ČR. 

 
12.06 – 6, Aviatická   
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně vyprostila dítě zaklíněné v letadle.  
 
12.21 – 15, Janovská  
 -dopravní prostředek- 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár v motoru osobního 
automobilu Škoda Octavia, RZ:  2A4 4566. Poţárem byl zničen motorový prostor a 
poškozena část interiéru, příčinou vzniku poţáru byla technická závada v motoru. 

 Škoda: 120.000,- Kč  
  
 
12.36 – 5, Plzeňská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha pomohla Policii ČR s odstraněním lana. 
 
 
12.47 – 2, Vinohradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu, kde měly být údajně 

potraviny na hořícím plynovém grilu. Po otevření nebylo ţádné nebezpečí zjištěno, 
případ byl předán Policii ČR. 

 
13.13 – 9, Teplická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z úmyslně 

poškozené nádrţe osobního automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl 
předán Policii ČR. 

 
13.44 – 7, Komunardů  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo 

určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl bez předání. 
 
14.13 – 7, Na Maninách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ZZS vstupní dveře do bytové jednotky 

ve 3.NP obytného domu. Případ byl předán ZZS a Policii ČR. 
 
15.25 – 1, Praţský hrad,  
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody poţár elektroinstalace v šachtě, 

v zahradě Na Baště v blízkosti Španělského sálu. Poţárem byly poškozeny kabely, 
příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace nebo nedbalost při 
kouření. Z bezpečnostních důvodů nebylo moţné provést ohledání a dokumentaci 
místa poţáru, bylo proto stanoveno došetření. 

 Škoda: 50.000,- Kč 
  
15.31 – 4, Olbrachtova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z vany a předala ji do péči dcery. 
 
15.58 – 4, Trenčínská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytu. V bytě 

bylo nalezeno dítě v pořádku, případ byl předán ohlašovatelce. 
 
16.42 – 6, K letišti 
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně zajistila místo dopravní nehody dvou pojízdných 

schodů v areálu letiště.  
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16.51 – 6, Zátopkova  
 -stadion- 
 Jednotka HZS likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v místnosti bývalých 

WC na stadionu. Poţárem byl zničen pouze odpad, příčinou vzniku poţáru byla 
zřejmě nedbalost, patrně v souvislosti s přebýváním osob bez domova. 

  
17.05 – 13, Praţský okruh  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě dvou 

motocyklů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Dvě zraněné osoby byly 
v péči ZZS před příjezdem, jednotka dále odstranila motocykly z vozovky. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
 
17.10 – 14, Bobkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha uzavřela přívod topné vody do bytu, jelikoţ docházelo k jejímu 

úniku. Případ byl bez předání. 
 
 
18.14 – 8, Andrštova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osoby z WC v bytě. Bylo 

zjištěno, ţe u osoby došlo k otravě CO, osoba byla předána do péče ZZS. Jednotka 
dále provedla evakuaci bytu, uzavření karmy v bytě a měření koncentrace. Případ 
byl předán Policii ČR. 

 
 
18.57 – 4, Na Fidlovačce  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár travnatého porostu. 

Na místě PČR. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření. 
 Škoda: 0,- Kč 
  
19.36 – 8, Na Slovance  
 - administrativní budova – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána případu kontroly tlakové láhve 

v budově. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o únik CO2 z jedné 
tlakové lahve na otevřeném prostranství. Nebezpečí nehrozilo.  

 
19.53 – 6, Kutnauerovo náměstí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla volána k případu tekoucí vody přes balkon 

z uzavřené bytové jednotky. Jednotka na místě případu provedla uzavření hlavního 
uzávěru vody v domě. Majitel domu poučen. 

 
 
21.06 – 6, K Červenému vrchu  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu ve třech 

plastových kontejnerech. Poţárem byly plastové kontejnery zcela zničeny. 
Kontejnery byly umístěny pod plastovým přístřeškem, který byl poţárem zcela 
zničen. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení 
neznámou osobou. 

 Škoda: 25.000,- Kč 
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21.33 – 11, Mírového hnutí  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár kabelů. Na 

místě se nikdo nenacházel. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné vypalování kabelů 
neznámou osobou. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
21.43 – 13, Praţský okruh  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zasypala sorbentem olejovou skvrnu 0,5x20 metrů, 

po úniku z osobního vozidla. 
 
00.00 – 13, Malešická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu kouře na ulici. Průzkumem na 

místě zásahu byl pouze cítit zápach po spálenině. Pěším průzkumem nebyl zdroj 
zápachu nalezen. Jednalo se o planý poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu.  

 
01.06 – 12, Novodvorská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala poţár odpadu ve dvou plastových 

kontejnerech. Poţárem byly plastové kontejnery zcela zničeny. Příčinou vzniku 
poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení neznámou osobou.  

 Škoda: 14.000,- Kč 
  
01.40 – 5, Peroutkova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu prasklé vody. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o prasklou hadičku v nádrţce na WC. Jednotka 
uzavřela přívod vody do WC. Uţivatelka bytu poučena o nepouţívání elektřiny. 
Vyrozuměny rozvodné závody. 

 
02.11 – 3, Praţačka  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala dţberovou stříkačkou pruh doutnající 

trávy. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření neznámou 
osobou.  

 Škoda: 0,- Kč 
   
 


