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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 22. 06. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 21. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 22. 06. 2011 

 
07.04 -  6, Aviatická   
 -ovzduší- 
 Jednotka HZS Letiště monitorovala znečistění ovzduší. Nebezpečný stav pro 

bezpečnost leteckého provozu nebyl měřením zjištěn. 
 
07.53 -  8, Prosecká bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1, 3 a 5 byly vyslány k zajištění místa dopravní nehody 

autobusu MHD a osobního automobilu značky Škoda Favorit. Pomocí specielní 
techniky (hydraulické nůţky) příslušníci jednotek vyprostili z osobního automobilu 
jednu zraněnou osobu. Předána do péče ZZS. Dále příslušníci jednotek asanovali 
vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace nedošlo.  

 
08.57 -  2, Belgická  
 -komunikace- 
 Po dopravní nehodě s nárazem do stromu došlo k pádu zlomené větve na 

komunikaci. Na ţádost PČR příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 větev pomocí 
motorové pily rozřezali a tím uvolnili průjezd komunikací. 

 
09.02 -  9, Poděbradská 
 -obytný objekt- 
 Na ţádost ZZS otevřeli příslušníci přivolané jednotky HZS Praha stanice 10 násilně 

dveře bytové jednotky uţivatelky pí Bechtoldové. Jmenovaná po zpřístupnění bytu 
předána do péče osádce ZZS. 

 
09.23 -  15, U kabelovny 
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci. K poţáru nedošlo, čidlo aktivováno 

unikající párou. 
 
09.26 -  3, Řehořova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k záchraně kočky, která uvízla ve 

dveřích výtahu. Po vyproštění kočka předána majitelce. 
 
11.13 -  1, Praţský Hrad, II. nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 prověřovala signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo 

aktivováno prašností při stavebních úpravách. 
 
11.16 -  3, Za ţiţkovskou vozovnou 
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 5  provizorně opravili prasklé vedení 

sběrače dešťové vody. 
 
11.35 -  6, Vítězné náměstí, stanice metra Dejvická   
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k vyproštění osoby z provozního výtahu ve stanici 

metra. Osoba vyproštěna před dojezdem jednotky. 
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12.04 -  5, Kukulova bez č.   
 -kolektor- 
 Jednotka HZS FN Motol čerpala vodu ze zaplaveného kolektoru. 
 
12.28 -  1, Újezd   
 -tramvaj- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 9 byly vyslány k prověření zakouření v tramvaji. 

PČR byly nakonec jednotky odvolány z trasy dojezdu, k plamennému hoření 
nedošlo,  jednalo se zakouření od brzd. Ţádné nebezpečí nehrozilo. 

 
12.53 -  8, Frýdlantská   
 -parkoviště- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala vyteklé PHM z osobního automobilu na 

parkovišti. K úniku PHM do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
13.54 -  4, Sliačská 1 
 -provozní budova depa metra- 
 Jednotka HZS DPP likvidovala chemickými prostředky vosí hnízdo. 
 
14.13 -  11, Kloknerova bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zajistila místo dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Jedna zraněná osoba ošetřena ZZS. Příslušníci jednotky odpojili AKU a 
asanovali vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní 
prostředí nebylo ohroţeno. 

 
14.35 -  12, Hubičkova bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 asanovala vyteklý motorový olej z osobního 

automobilu. Olej rozlit v délce cca 200 m. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
14.43 -  8, Kyselova bez č.   
 -volné prostranství- 
 Z poškozené nádrţe osobního automobilu značky FIAT vytékaly PHM. Příslušníci 

jednotky HZS Praha stanice 3 je asanovali a nádrţ provizorně zatmelili. 
 
14.55 -  13, Jeremiášova 
 -trafostanice- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1, 2 a 7 byly přivolány k poţáru trafostanice. Poţár 

zasáhl izolaci vodičů sekundárního rozvodu. Hašeno PHP CO2 po vypnutí přívodu 
el. proudu. Trafostanice odvětrána.  Příčinou vzniku poţáru byla technická závada. 
PČR se na místo nedostavila. 

 Škoda: 20.000,- Kč                                                             Uchráněno: 100.000,- Kč 
 
15.17 -  5, Kukulova bez č.  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS FN Motol asanovala vyteklé PHM z osobního automobilu značky 

Opel Corsa. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
15.33 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo aktivováno 

unikající párou. 
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15.53 -  4, Bartákova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 za asistence PČR násilně otevírala dveře bytu 

uţivatelky pí Novákové. Vstup dveřmi se nezdařil, byla zvolená náhradní cesta přes 
balkon s poškozením balkonových dveří. Nalezená uţivatelka byla poté předána 
přivolané ZZS. 

 
18.08 -  11, Brněnská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zajistila místo dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a 
uniklé PHM likvidovali sorbentem. 

  
18.44 - 6, Aviatická bez č.   
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe reakci čidla způsobily neohlášené stavební práce. Jednotka 
nezasahovala. 

 
18.46 - 2, Perucká   
 - volné prostranství - 
 Jednotky HZS Praha st.1 a 7 byly vyslány k záchraně osoby ze stromu. Na základě 

dodatečných informací od PČR byl výjezd zrušen. Jednotky nevyjely. 
 
19.02 - 11, V průčelí   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci z OA. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého paliva sorbentem a poškozenou nádrţ 
provizorně utěsnili. 

 
20.06 - 4, Za Zelenou liškou    
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci z OA. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého paliva na ploše cca 2 x 2 m sorbentem 
a poškozenou nádrţ provizorně utěsnili. 

 
21.13 - 13, U jezera bez č.  
 - plastový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Poţárem byl celý kontejner zcela zničen. 
 Škoda: 7 000,- Kč 
 
22.32 - 5, Strakonická bez č.   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.8 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM likvidovali sorbentem. 
K vyproštění havarovaného automobilu musel být na místo přivolán automobilový 
jeřáb. 

 
00.09 - 12, Libušská bez č.   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM likvidovali sorbentem.  
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03.30 - 4, Jordana Jovkova x Nikoly Vapcarova  
 - osobní automobil - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali proudem tlakové vody poţár 

osobního automobilu Ford Fiesta. Automobil byl poţárem zasaţen v plném rozsahu.  
 - šetří policie ČR - 
 
05.17 - 1, Zámecké schody bez č.   
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.9 a 1 byla vyslána k asistenci ZZS při transportu zraněné 

osoby, která se zřítila s hradby. Příslušníci jednotky osobu vyprostili pomocí 
nastavovacího ţebříku, nosítek a lezecké techniky a předali ji do péče ZZS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovali:  por. Hyršl 

 nprap. Ing. Filip 

  

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                     plk. Ing. Jiří Hošek    
 
 


