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

                    od 06.00 hodin dne 11. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 12. 07. 2010 

 
 
06.25 – 4, U nových domů 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 vyprostila nemohoucí osobu z vany. Osoba si po 

vyproštění nestěžovala na žádné zdravotní potíže. Jednotka se vrátila zpět na 
základnu. 

 
07.54 - 12, Plovdivská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozeného WC v obytném domě. 
 
08.34 - 9, Cihlářská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byl nalezen nemohoucí uživatel, který 
byl předán do péče ZZS. 

 
08.37 - 9, Na Obrátce  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha dohasila pomocí PHP CO2 požár elektroinstalace 

v motorovém prostoru osobního automobilu Renault. Požárem, který byl v zárodku 
likvidován řidičem, nebyl vůz poškozen. Příčinou vzniku požáru byla technická 
závada elektroinstalace. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
 
09.49 - 8, Horňátecká  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí uživatelka, 
která byla předána do péče ZZS. 

 
 
11.10 - 10, Rektorská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvola ženy, případ byl 
předán Policii ČR a ZZS. 

 
11.15 - 4, Rostislavova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozené stoupačky v obytném domě. 
 
11.18 - 20, Komárovská  
 - křoví - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C požár travního porostu a nízkých dřevin 

na ploše cca 5 x 10m. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při 
kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
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11.26 - 6, Aviatická  
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, že zakouření způsobilo doutnání izolace v elektrickém vysoušeči na 
ruce na jednom z WC. Příčinou vzniku požáru byla technická závada 
elektroinstalace vysoušeče. 

  
11.40 - 10, Ostružinová  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeži PHM. 

 
12.23 - 5, Nádražní  
 - koš - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby likvidovala pomocí džberové stříkačky 

doutnání odpadu na dně odpadkového koše. Požár byl likvidován občany před 
příjezdem jednotky. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností 
neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
12.25 - 3, Koněvova   
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C požár odpadu v demolici. Příčina vzniku 

požáru zřejmě souvisí s činností zde přebývajících bezdomovců, s největší 
pravděpodobností se jednalo o neopatrnost při kouření nebo při manipulaci 
s otevřeným ohněm. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
12.29 - 10, Lvovská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí uživatelka, 
která byla předána do péče ZZS. 

 
14.21 - 6, Nebušice, Tuchoměřická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
14.24 - 4, Na Krčské stráni  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu pro byt protékání vody 

z poškozeného WC v bytě v obytném domě. 
 
14.30 - 13, Bellušova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 4. NP obytného domu. Zde byla nalezena spící uživatelka. 
 
14.35 - 8, Zenklova   
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby likvidovala požár odpadu v kontejneru. 

Požár byl v zárodku likvidován občany před příjezdem jednotky. Příčinou vzniku 
požáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
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15.08 - 10, Počernická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, uvězněnou osobu.  
 
15.15 - 1, Národní  
 - prodejna - 
 Jednotka HZS Praha dohasila vodou z místního zdroje doutnání izolace 

elektroinstalace výbojky ve výloze prodejny. Požár prakticky samouhasl po odpojení 
el. proudu zaměstnanci prodejny. Příčinou vzniku požáru byla technická závada 
elektroinstalace. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
 
15.46 - 1, Těšnov   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS DP Metro ochladila vodou z cisterny rozpálené tramvajové koleje. 
 
15.49 - 1, Pražský hrad   
 - historický objekt - 
 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu Pražského hradu. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
16.22 - 2, Sekaninova    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla měření CO v bytě. Měřením byla zjištěna zvýšená 

koncentrace CO a byla doporučena revize plynového průtokového ohřívače. 
 
17.50 - 8, Toruňská   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 3. NP obytného domu. Zde byla nalezena spící uživatelka. 
 
17.55 - 3, Koněvova   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, uvězněnou osobu. 
 
18.43 – 1, Národní  
 - koleje – 
 Jednotka HZS Metro Kačerov ochlazovala rozpálené koleje proudem vody a pomocí 

rozbrusu je upravovala. 
 
21.26 – 17, Na Radosti  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Metro Zličín byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě zjištěno, že čidlo spustilo vlivem vlhkosti. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
21.58 – 12, Seidlova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha dohašovala proudem tlakové vody požár různorodého odpadu 

a blízkého stromu. Na místě Policie ČR. Příčinou vzniku požáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze vyloučit ani nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
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22.17 – 5, Svornosti  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do 

bytu násilný vstup a nalezenou osobu při vědomí předala do péče ZZS. Předáno 
ZZS a Policii ČR. 

 
00.22 – 6, Vítězné náměstí  
 - metro – 
 Jednotka HZS Metro Hostivař byla vyslána k případu osoby spadlé do kolejiště. Po 

vyproštění byla osoba předána do péče ZZS. 
 
02.57 – 8, Kubova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár papíru v kovovém 

kontejneru. Na místě Policie ČR. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně 
neopatrnost při kouření, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
   
 


