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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 18. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 17. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 18. 07. 2010 

 
06.01 – 8, Elsnicovo náměstí  
 -lávka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 sundala oběšeného muže na lávce přes řeku 

Rokytku. Předáno Policii ČR a ZZS. 
 
06.55 – 8, Novákových  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu uvolněného střešního okna hrozícího 

pádem na ulici. Jednotka okno zajistila pomocí AZ. 
 
07.11 – 4, Podolská  
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu slunečníku zachyceném na stromě. 

Průzkumem na místě zjištěno, že se slunečník nachází ve výšce asi 15m, k jeho 
sundání jednotka použila AZ. Předáno majitelce. 

 
09.12 – 5, Voskovcova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu nedopatřením zavřených dveří bytové 

jednotky. Jednotka provedla do bytu násilný vstup oknem bez poškození pomocí 
nastavovacího žebříku a předala byt majitelce. Na místě Policie ČR. 

 
09.34 – 3, Pod Krejcárkem (bez čísla)  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření stoupajícího kouře. Průzkumem na 

místě zjištěno, že se jedná o požár kabelů o rozměrech 1x1m. K likvidaci použila 
jednotka džberovou stříkačku. Na místě se nikdo nenacházel. Příčinou vzniku 
požáru bylo úmyslné vypalování kabelů. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
09.47 – 1, Na poříčí  
 -šachta- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kočky spadlé do odvětrávací šachty. 

K průzkumu 8 metrové jámy použit jednotkou nastavovací žebřík. Kočka 
nenalezena. Předáno majitelce. 

 
09.53 – 10, Dolínecká (bez čísla)  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření stoupajícího kouře. Průzkumem na 

místě zjištěno, že se jedná o požár kabelů. K likvidaci použila jednotka proud 
tlakové vody. Na místě se nikdo nenacházel. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné 
vypalování kabelů. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
10.36 – 4, Vavřenova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření rušivého zvuku v obytném domě. 

Průzkumem na místě zjištěno, že se jedná o sklepní ventilátor, který jednotka 
vypnula. Předáno volající. 
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10.40 – 1, Vladislavova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu uvolněné římsy hrozící pádem na ulici. 

K jejímu zajištění použila jednotka AZ. Předáno Městské Policii. 
 
11.10 – 11, Opatovská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP Kačerov byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nic nezjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
11.10 – 12, Špirkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Po vstupu pomocí AZ na 

balkon uživatelka bytu sama jednotce otevřela. Na místě Policie ČR. 
 
11.39 – 10, Počernická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do 

bytu násilný vstup pomocí AZ. V bytě byla nalezena osoba ex. Předáno Policii ČR. 
 
11.56 – 3, Buchovcova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla 

násilný vstup do bytu pomocí AZ. V bytě nalezena komunikující osoba. Předáno 
Policii ČR. 

 
12.24 – 10, Krátká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření zápachu spáleniny v domě. Na místě 

průzkumem zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. Příčinou vzniku požáru byla 
neopatrnost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
12.43 – 6, Aviatická  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nic nezjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
13.14 – 8, Tanvaldská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1 C proudem požár v předsíni bytové jednotky 11 

patrového panelového domu poté, co provedla do bytu násilný vstup oknem pomocí 
AZ. Vstupní dveře byly otevřeny pomocí rozbrusu. V bytě se nikdo nenacházel a 
jednotka následně odvětrala objekt přirozenou ventilací. Požárem byly zničeny 
vstupní bezpečnostní dveře, elektroinstalace s pojistkovou skříní a nástěnný věšák. 
Celý byt byl očazen zplodinami hoření. Příčinou vzniku požáru byla technická 
závada elektroinstalace. 

 Škoda: 200 000,- Kč 
 
14.16 – 4, Hlavní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře z okna bytové jednotky. 

Průzkumem pomocí AZ na místě zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. 
Uživatel bytu sám otevřel jednotce dveře. Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost 
při přípravě potravin. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 
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16.15 – 6, Aviatická  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě zjistila jednotka závadu čidla způsobenou zatékající vodou. 
Jednalo se o planý poplach. 

 
17.40 – 10, Jetelová  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár travního porostu o 

rozměrech požářiště 10x10m. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně odhození 
nedopalku. 

 Majitel: MČ Praha 10 -dále nešetřeno- 
 
18.09 – 2, Ladova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha asistovala ZZS při snesení pacienta.  
 
18.42 – 21, Domanovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Koloděje provedla za použití čerpadla Robin odčerpání vody ze 

sklepa. 
 
18.43 – 4, Sliačská  
 -volné prostranství-  
 Jednotka HZS DPP likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků včelí roj. 
 
20.26 – 16, Závist   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 
 
21.03 – 5, Borského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha asistovala ZZS při snesení pacienta. 
 
21.53 – 8, Frýdlantská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána na žádost PČR a ZZS k případu otevření bytové 

jednotky. Uživatelka s psychickými problémy po rozhovoru se sestrou byt pro IZS 
otevřela. 

 
23.18 – 4, Pacovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána na žádost PČR k případu otevření bytové 

jednotky. Uvnitř nalezen muž v pořádku. Předáno PČR. 
 
00.09  2, Vinohradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána na žádost PČR k případu otevření bytové 

jednotky. Byt otevřen před příjezdem. 
 
00.26 – 5, Plzeňská  21 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu, který 

zapadl do štěrku. Příslušníci jednotky vozidlo vyprostili pomocí navijáku. 
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02.40 – 4, Československého exilu – Modřanská rokle   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha provedla za použití motorové pily odstranění dvou padlých 

stromů. 
 
02.58 – 16, Safírová 
 -RD- 
 Jednotka HZS Praha provedla vylití cca 2t vody ze zakrývací plachty, která 

v důsledku průtrže zatížila a částečně poškodila dřevěnou konstrukci a strop na 
nástavbě RD.  

 
03.13 – 11, K Milíčovu  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1, 4, 5 a SDH Kunratice, Horní Měcholupy, Dol. 

Měcholupy, Kolovraty Chodov, Kunratice provedly evakuaci 30. osob a následné 
odčerpání vody ze střechy domova důchodců, která je v rekonstrukci. Evakuované 
osoby byly předány do péče ZZS, která je prohlédla.  

 
03.22 – 4, Rosečská  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha provedly spláchnutí zbytku karbidu vápníku, který byl spolu 

s kamenem vhozen do domu. 
 
03.40 – 13, Trávníčkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha provedla opravení spadlého okapového svodu v prostoru 

střechy. 
 
03.48 – 10, V olšinách  
 - obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha provedla uzavření hlavního přívodu vody do domu z důvodu 

jejího úniku do několika bytových jednotek. 
 
04.27 – 3, Koněvova  
 - obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha provedla uzavření hlavního přívodu plynu z důvodu naříznutí 

plynového potrubí. Předáno Plynárenské pohotovosti. 
 
04.55 – 10, Sazečská  81 
 - stanice metra - 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v prostoru depa. Jednalo se o spuštění 

v důsledku zatečení vody do tlačítka EPS. 
  


