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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 22. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 21. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 22. 07. 2010 

 
 
06.26 -  4, Modřanská  
 -dodávkový automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k požáru dodávkového automobilu 

značky CITROËN JUMPER. Automobil parkoval na volném prostranství v areálu 
firmy Prago servis. Požár zpozoroval zaměstnanec firmy a snažil se jej lokalizovat 
PHP. Na likvidaci požáru byla nasazena tlaková voda z vlastního zdroje jednotky. 
Požárem byl zcela zničen motorový prostor a kabina řidiče. Příčinou vzniku byla 
technická závada autoelektriky zabezpečovacího systému.  

 
07.41 -  10, Malešická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stranice 5 zajistila místo dopravní nehody motocyklu a 

osobního automobilu. Řidič motocyklu ošetřen ZZS. Příslušníci jednotky po 
zadokumentování situace odstranili motocykl z komunikace, asanovali vyteklé PHM 
a u osobního automobilu odpojili AKU. 

 
08.48 -  2, Jaromírova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k prověření správné funkčnosti plynové 

karmy v bytě. Zjištěna porucha, uzavřen přívod plynu do karmy a karma vypnuta. 
K úniku plynu do bytu nedošlo – provedeno měření s negativním výsledkem. 

 
09.18 -  8, Jedlová  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 pomáhali osádce ZZS při snesení 

pacienta a jeho naložení do vozidla. 
 
09.18 -  9, Kolbenova  
 -opuštěná hala- 
 Jednotky HZS Praha stanic 3 a 10 byly vyslány k nahlášenému požáru izolace 

kabelů v hale. Hala je určena k demolici a uvnitř pobývají osoby bez přístřeší. Zde 
na ploše 1 x 1m rozdělaly otevřený oheň a vypalovaly izolaci kabelů za účelem 
získání sběrného odpadu. Před dojezdem jednotky z místa utekly. Uhašeno vodou 
dodávanou 1C proudem z vlastního zdroje jednotky. Požárem škoda nevznikla. 
PČR se na místo nedostavila. 

  
09.46 -  4, Vavřenova  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 6 otevřeli bez poškození dveře bytu. 
 
10.11 -  5, K Barrandovu  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zajistila místo dopravní nehody motocyklu a 

nákladního automobilu. Jeden zraněný ošetřen ZZS. Příslušníci jednotky po 
zadokumentování situace asanovali vyteklé PHM z motocyklu. 

 
10.29 -  6, Aviatická  
 -provozní budova- 
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 Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci EPS. Průzkumem zjištěno, že čidlo bylo 
aktivováno výpary v kuchyni. K požáru nedošlo. 

 
11.22 -  4, Jižní spojka  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Další opatření provedli příslušníci PČR. 
 
12.14 -  4, Duhová  
 -administrativní budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu spuštění SHZ v suterénu 

budovy. Spuštění SHZ aktivováno čidlem EPS, jenž reagovalo na kouř z požáru 
kondenzátoru zářivkového tělesa. Požár poté samouhasl. Požárem poškozen 
kondenzátor a částečně plastový kryt. Příčinou vzniku byla technická závada. 
Průzkumem jednotky zjištěno, že žádné další nebezpečí nehrozí. Suterén odvětrán. 

  
13.08 -  5, K Barrandovu 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
13.17 -  1, Panská  
 -kostel- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k zajištění uvolněné římsy kostela. 

Před dojezdem její část spadla na osobní automobil. Proveden zábor části 
chodníku, práce prováděny z výškové techniky – automobilového žebříku. 

 
13.18 -  10, Vršovická  
 -tramvajový pás- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 hasila tlakovou vodou požár stařiny trávy mezi 

tramvajovými kolejemi. Příčinou požáru beze škody byla zřejmě nedbalost při 
kouření. Požárem škoda nevznikla. 

   
13.40 -  14, Borská 
 -rodinný dům- 
 Pečovatelská služba přivolala jednotku HZS Praha stanice 10 k případu 

zpřístupnění rod. domu, jehož majitel si nepřevzal oběd a na zvonění nereaguje. 
Příslušníci jednotky se do domu dostali oknem. Pro zraněného majitele přivolána 
ZZS. 

 
13.57 -  11, Roztylská,  
 -stanice- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila celkem 10 osob z přetíženého provozního výtahu 

stanice metra. Výtah se zastavil mimo určenou polohu. 
 
13.59 -  15, Kurčatovova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
14.33 -  4, 5. Května  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. Další opatření provedli příslušníci PČR. 
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15.12 -  3, Šrobárova  
 -komunikace- 
 Z poškozené nádrže osobního automobilu značky OPEL Combi vytékaly PHM. 

Přivolaná jednotka HZS Praha stanice 5 je zachytávala do náhradní nádoby, na 
komunikaci asanovala. Poškozená nádrž provizorně zatmelena. K  úniku vyteklých 
PHM do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
15.20 -  8, Rooseveltova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k zpřístupnění bytu. Proveden násilný 

vstup dveřmi bytu v přízemí. Uvnitř nalezena osoba ex. Další opatření provedla ZZS 
a PČR. 

 
16.03 - 4, Na Nivách  
 - metro – 
 Jednotky HZS DPP Hostivař a Kačerov asistovaly při nakolejení soupravy metra.  
 
16.58 - 6, Svatovítská   
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 se po změně adresy – Korunovační ulice – dostavila 

k požáru motorové části osobního automobilu značky CITROËN XANTIA. Požár 
vznikl během jízdy a majitel automobilu jej odstavil u krajnice komunikace. Požár 
zasáhl motorový prostor včetně karosérie přední části automobilu. Na likvidaci 
požáru nasazena tlaková voda. Příčinou vzniku byla technická závada hydrauliky 
spojená s únikem oleje do motorového prostoru. PČR případ dále nešetří. 

  
17.20 -  7, Stromovka  
 -park- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k požáru dutiny stromu. Uhašeno 

vodou z vlastního zdroje jednotky. Zásah ztížen výskytem vosího hnízda. Příčinou 
vzniku byla zřejmě nedbalost při kouření a odhození nedopalku do dutiny stromu. 
Škoda požárem nevznikla. PČR se na místo nedostavila. 

  
17.32 -  5, Geologická  
 -stavební buňky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k požáru komplexu tří stavebních 

buněk, stojících v parku mezi administrativními budovami. Buňky byly značně 
zdevastované. Požár zasáhl v plném rozsahu jednu buňku ( 6 x 4 m). V době 
příjezdu jednotky se již zbortily plechové stěny a střecha. Uvnitř byly skladovány 
odložené věci bez hodnoty. Vnitřní prostory dvou sousedních buněk nebyly 
zasaženy. Požár hašen vodou dodávanou 2C proudy s vodou z vlastního zdroje 
jednotky. Požár dále částečně zasáhl přilehlé křoviny a stromy. Příčinou vzniku byla 
zřejmě nedbalost osob bez přístřeší (kouření, rozdělání otevřeného ohně). Na místě 
PČR MO Barrandov. 

    
17.45 -  6, Na valech  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 2 vyprostili osoby z kabiny výtahu. Výtah se 

následkem poruchy zastavil mezi patry. 
 
18.06 - 4, Na Nivách  
 - metro – 
 Jednotky HZS DPP Hostivař a Kačerov asistovaly při nakolejení soupravy metra.  
 
20.46 - 8, Křivenická  
 - komunikace - 
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 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 
z poškozené palivové nádrže zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeži PHM. 

 
20.57 - 7, Plynární  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů v 1.NP. 
Požár byl likvidován nájemníky před příjezdem jednotky. 

  
21.03 - 8, Zenklova  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru, kterým byl kontejner zničen, byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

  
21.29 - 1, Stárkova x Klimentská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v demontovaném plynovém 

potrubí. Průzkumem na místě nebyl zjištěn zdroj slabého zakouření - zřejmě se 
jednalo o doutnání odpadu, příslušníci jednotky potrubí naplnili 90 kg CO2 a kouření 
ustalo. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost při 
kouření. 

   
21.55 - 3, Na Balkáně x Pod Vrcholem  
 - zahradní chata - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru obložení celodřevěné zahradní chaty 

v zahrádkářské kolonii. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že nezletilý syn majitelky 
likvidoval hnízdo mravenců u paty objektu pomocí otevřeného ohně. Počínající 
požár byl v zárodku likvidován majitelkou vodou z místního zdroje, příslušníci 
jednotky provedli pouze závěrečnou kontrolu. Příčinou vzniku požáru byla 
neopatrnost při používání otevřeného ohně. 

  
21.57 - 11, Štichova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

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

 
23.10 - 8, Bohnická   
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu ve 

velkokapacitním plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

  
23.34 - 3, Biskupcova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozené stoupačky v obytném domě. 
 
23.45 - 8, Dopraváků  
 - UNIMO buňky - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 3C požár sestavy tří UNIMO buněk, které 

sloužily v areálu dopravní firmy jako kanceláře. Příčina vzniku požáru, kterým byly 
dvě buňky zcela zničeny včetně skromného vybavení a třetí značně poškozena,  
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bude předmětem došetření v dopoledních hodinách dne 22.7.2010. Pravděpodobně 
se jednalo o technickou závadu elektroinstalace, zatím nelze zcela vyloučit 
nedbalost. 

  
01.35 - 2, Sázavská  
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha odřezala pomocí motorové řetězové pily nalomenou větev, 

která ohrožovala provoz na komunikaci. 
 
03.13 - 11, K Jezeru 
 - lesopark - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár dřevěného odpadu 

a provizorních laviček okolo ohniště v lesoparku. Příčinou vzniku požáru bylo 
s největší pravděpodobností úmyslné zapálení. 

  
03.18 - 10, Pod Strašnickou vinicí  
 - objekt v rekonstrukci - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C požár stavebního materiálu a vybavení 

v 2.NP rekonstruovaného obytného domu. Příčina vzniku požáru bude předmětem 
došetření v dopoledních hodinách dne 22.7.2010. Pravděpodobně se jednalo 
o úmyslné zapálení. 

   
04.19 - 8, Bohnická   
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu ve 

velkokapacitním plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla s největší 
pravděpodobností neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

   
 


