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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 06. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 05. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 06. 07. 2011 

 
06.54 – 8, Štětínská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení, škoda poţárem nevznikla. 

 
08.16 – 2, Wilsonova   
 -nádraţí- 
 Jednotky HZS Praha a HZSP SŢDC asistovaly Policii ČR a ZZS při záchraně muţe, 

nacházejícího se ve výšce 6m na kovové konstrukci staré nástupištní haly Hlavního 
nádraţí. Muţ byl nakonec zajištěn Policií ČR, které byl také případ předán. 

 
09.00 – 8, Zenklova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu na volném 

prostranství. Jednalo se o nehlídané ohniště 5x5 m. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost – zakládáni ohňů v přírodě, škoda poţárem nevznikla. 

 
09.30 – 8, Krynická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na 

ţádost Policie ČR. Po zabouchání na dveře probuzená uţivatelka otevřela sama, 
případ byl předán Policii ČR. 

 
17.08 – 4, Horáčkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky, po vstupu přes balkón pomocí lezecké techniky. V bytě byla nalezena 
uţivatelka v pořádku (jen neslyšela), případ byl předán Policii ČR. 

 
19.46 – 21, Českobrodská   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu nafty uniklé 

z cisterny. K úniku do kanalizace nedošlo.  
 
19.56 – 14, Kukelská  
 - porost – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár křoví o rozměrech 

3x3m. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně odhození nedopalku cigarety. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
20.56 – 14, Bryksova   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z osobního automobilu po proraţení olejové vany. K úniku do kanalizace nedošlo. 
Předáno majiteli vozu. 
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21.24 – 10, Krátká  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha odchytila s pomocí AZ kočku z balkonu obytného domu a 

předala ji majitelce. 
 
21.26 – 8, Mirovická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře z okna bytové jednotky. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár potravin na sporáku 
uhašený před příjezdem jednotky. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při 
přípravě potravin. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
21.44 – 2, Resslova   
 - výkop – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu osoby spadlé do výkopu. Osoba byla z 

výkopu vyproštěna před příjezdem jednotky. 
 
23.24 – 4, Popovická  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze 
vyloučit ani nedbalost při kouření. 

 Škoda: 7 000,- Kč 
 
23.32 – 6, V.P.Čkalova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána na kontrolu po poţáru karmy, který sám uhasl. 

Jednotka uzavřela přívod plynu a poučila majitelku. Příčinou vzniku poţáru byla 
technická závada na karmě. 

 Škoda: 5 000,- Kč Uchráněno: 0,- Kč 
 
01.09 – 16, V alejích   
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu po němţ 

zůstala jedna osoba vklíněna ve voze. Jednotka osobu vyprostila pomocí 
hydraulického zařízení a provedla na místě protipoţární opatření. Předáno Policii 
ČR 

 
01.13 – 3, Pod lipami 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu na ţádost Policie ČR. Po 

příjezdu na místo jednotka zjistila, ţe jiţ není na místě potřeba. 
 
01.45 – 1, Hellichova 
 - kontejnery – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár tří plastových 

kontejnerů. Poţárem byla poškozena fasáda domu a parapet a dřevěné okno 
v prvním patře. Jednotka provedla preventivně pomocí nastavovacího ţebříku 
násilný vstup oknem do místnosti v prvním patře. 


