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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 27. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 26. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 27. 07. 2010 

 
08.03 - 9, Jeřábová 
 - ţelezniční trať - 
 Jednotka HZS SŢDC byla vyslána k zajištění stromu nakloněného nad ţelezniční 

trať. Příslušníci jednotky polom likvidovali motorovou pilou. 
 
08.16 - 6, Vlastina  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st. 2 byla vyslána k zajištění rozlomeného stromu spadlého na 

komunikaci. Příslušníci jednotky polom likvidovali motorovou pilou. 
 
09.03 - 3, Bořivojova 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

v bytě nalezen muţ v nemohoucím stavu, který byl následně předán ZZS. 
 
11.01 - 13, Klukovická 
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 vyprostili psa, jehoţ noha uvízla ve dveřích 

výtahu obytného domu. 
 
13.06 - 14, Záluţská  
 - komunikace - 
 Jednotky HZS Praha st.5 a 10 byly vyslány k dopravní nehodě OA, NA a 

dodávkového vozidla. Příslušníci jednotek na místě provedli opatření proti vzniku 
poţáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. 

 
14.17 - 22, Nám. Bratří Jandusů  
 - obytný objekt - 
 Jednotka MSDH Praha Kolovraty byla vyslána k čerpání vody ze zatopené výtahové 

šachty o rozm. 4 x 3m. Příslušníci jednotky vodu odčerpali pomocí kalového 
čerpadla. 

 
14.19 - 10, Michelangelova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Dle sdělení policie ČR byl 

vstup do bytu zrušen, jednotka nezasahovala 
 
14.46 - 3, Přibyslavská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu bylo 

v bytě nalezeno tělo ţeny bez známek ţivota. Případ předán PČR a ZZS. 
 
15.08 - 13, Průhonek  
 - rokle - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v rokli. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe zakouření bylo způsobeno vypalováním kabelů. Příslušníci jednotky 
poţár likvidovali pomocí dţberové stříkačky. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
15.18 - 17, K šancím  
 - strom - 
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 Jednotka SDH Řepy rozřezala pomocí motorové řetězové pily nestabilní strom, 
který ohroţoval provoz na komunikaci. 

 
16.00 - 5, Puchmajerova x Radlická 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe kamionu. 
 
17.10 - 6, Nad Kajetánkou  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v kontejneru. 

Příčinou vzniku poţáru, který byl v zárodku lokalizován příslušníky Policie ČR 
pomocí práškového PHP, byla s největší pravděpodobností neopatrnost při kouření, 
nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 
18.17 - 11, Zdiměřická 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů v 9.NP. 
Poţár byl likvidován nájemníky před příjezdem jednotky. 

 
19.52 – 4, Antala Staška  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár plastového odpadkového koše, který byl 

poţárem zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost při 
kouření. 

 
20.38 – 6, Na Petřinách  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plastovém 

kontejneru. Sálavým teplem nebyl kontejner poškozen. Příčinou vzniku poţáru byla 
pravděpodobně nedbalost nebo úmyslné zapálení.  

 
21.08 – 5, Česká 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM vyteklé na komunikaci ze 

zaparkovaného osobního automobilu.   
 
22.07 – 1, Karlovo náměstí  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Případ byl předán PČR. 
 
22.32 – 6, Aviatická 
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS v areálu letištní haly. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach.  
 
23.29 – 4, Na Strţi  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Případ byl předán PČR. 
 
23.59 – 13, Bellušova 
  -automobil- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár vnitřního interiéru osobního 

automobilu, který byl zaparkován na parkovišti před panelovým domem. Poţár zničil 
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celý vnitřek vozu a značnou část karosérie. Nepoškozen zůstal pouze motorový 
prostor. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení.  

 
01.23 – 3, Blahoslavova 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plastovém 

kontejneru, který byl plamenným hořením zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru bylo 
úmyslné zapálení. 

 
02.05 – 3, Roháčova 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plastovém 

kontejneru, který byl plamenným hořením zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru bylo 
úmyslné zapálení. 

 
05.02 – 4, Jiskrova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plechovém 

kontejneru, který nebyl plamenným hořením poškozen. Příčinou vzniku poţáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení.  

 
05.16 – 13, Hostinského  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu ve dvou plastových 

kontejnerech. Jeden z kontejnerů byl plamenným hořením zcela zničen, druhý nebyl 
vůbec poškozen (hořel pouze odpad uvnitř). Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné 
zapálení.  

 
05.21 – 10, Oblouková 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost PČR a za její přítomnosti bytovou jednotku 

činţovního obytného domu.  


