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

                    od 06.00 hodin dne 30. 10. 2010 do 06.00 hodin dne 31. 10. 2010 

 
07.01 – 7, Letenské nám.  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou ze džberové stříkačky požár odpadu v 

plastovém odpadkovém koši na tramvajové zastávce. Požárem byl poškozen koš, 
příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 1.000 Kč 
  
07.46 – 4, Dvorecká  
 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na 
žádost ZZS. Během zásahu se na místo dostavila uživatelka bytu, jednotka proto 
práci přerušila. Případ byl předán Policii ČR. 

 
08.24 – 1, Klášterská   
 -církevní objekt- 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu záchrany muže, který se údajně 
nacházel na střeše kláštera sv. Anežky. Jednotka provedla průzkum na střeše 
pomocí výškové techniky, muž byl nakonec nalezen na zemi, schovaný ve křoví. 
Jednotka dále nezasahovala, případ byl předán Policii ČR. 

 
13.52 – 10, Ve stínu   
 -obytný objekt- 

Příslušníci CHTS HZS Praha zajistili nález cca 1l rtuti v nádobě. Materiál byl 
odvezen k ekologické likvidaci, případ byl předán ohlašovateli. 

 
14.04 – 4, Pod krčským lesem  
 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu odchytu kočky ze střechy. Kočka byla 
nalezena v půdním prostoru, odkud nebylo možné ji odchytit, jednotka 
nezasahovala. 

 
14.59 – 11, Petýrkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ohlašovatele vstupní dveře do bytu v 6.NP 

obytného domu. V bytě byla nalezena žena při vědomí, případ byl předán ZZS. 
 
15.57 – 11, Hekrova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl předán majitelce vozidla. 
 
16.15 – 11, Květnového vítězství  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl předán Policii ČR. 
 
17.32 – 4, Tavolníková  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře vycházejícího z motoru osobního 

automobilu. Bylo zjištěno, že se jedná o páru z chladiče, nebezpečí nehrozilo. 
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19.32 – 1, Navrátilova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do 

bytu násilný vstup dveřmi bez jejich poškození. V bytě nebyl nikdo nalezen. 
Předáno Policii ČR. 

 
19.56 – 15, Černokostelecká   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje uniklého na 

komunikaci z osobního automobilu po proražení olejové vany. Předáno majiteli. 
 
20.19 – 2, Nuselský most   
 - most – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu osoby na mostě s možným 

sebevražedným úmyslem. Na místě zjištěno, že osoba je pod vlivem návykových 
látek. Osoba v péči Policie ČR, která vyčká na ZZS. 

 
21.54 – 10, Charkovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osoby uzavřené na WC. 

Jednotka provedla do místnosti násilný vstup dveřmi a osobu vyprostila. Předáno 
uživateli bytu. 

 
00.18 – 20, Pavlišovská  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem a tlakovou vodou požár osobních 

automobilů Renault Espace  a Opel Tigra. Požárem byl vůz Renault zcela zničen a 
u vozu Opel byla zničena jeho zadní část a celý interiér. Příčinou vzniku požáru byla 
technická závada elektroinstalace vozu Renault v prostoru baterie. 

 Škoda: 250 000,- Kč 
  
02.30 – 6, Farní  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha (protiplyn) byla vyslána k prověření úniku plynu v obytném 

domě. Měřením na místě nebyly zvýšené hodnoty prokázány. Na místě ZZS. 
 
02.39 – 11, Tererova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vchodových dveří do obytného 

domu pro ZZS. Jednotka provedla násilný vstup do domu rozbitím skla ve dveřích. 
Postižená osoba v péči ZZS. Na místě Policie ČR. 

 
03.38 – 4, Na Pankráci  
 - odpadkový koš – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

odpadkového koše, který byl ohněm zničen. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně neopatrnost při kouření, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 1 000,- Kč 
  
04.15 – 15, U kabelovny  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k případu vody v objektu. Průzkumem na místě 

byl zjištěn průsak vody do objektu, který jednotka odčerpala. 


