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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 10. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 09. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 10. 07. 2011 

 
07.18 -  3, Bělehradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření dveří bytu pro ZZS. 

Byt byl otevřen před dojezdem.  
 
07.42 – 7, Františka Kříka  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu záchrany dětí v okně. Nikdo 

nebyl vidět. Jednotka postavila AZ-30 a zkontaktovala se s rodiči dětí, které poté 
zkontrolovala. Děti se vykláněly z okna, kdyţ rodiče spali. 

 
10.14 – 7, Bubenská, nádraţí  

-nádraţí- 
Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala Iberovou stříkačkou ohniště po 
vypalování kabelů. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 

  
10.39 – 8, Sokolovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k otevření sklepa z důvodu prasklého 

vodovodu. Uzávěr vody byl před příjezdem uzavřen, jednotka nezasahovala. 
 
12.14 – 8, Sokolovská  

-obytný objekt- 
Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k otevření bytu. Byt otevřela před 
příjezdem jednotky Policie ČR, v bytě nalezena osoba exitus, jednotka 
nezasahovala. 
 

14.43 – 9, Prelátská  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 zajistila páskou a odstraněním nebezpečných částí, 

za pouţití AZ-30, prostor v blízkosti provozního objektu HZS Praha s poškozenou 
střechou. 

 
14.47 – 6, Súdánská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do sklepa z důvodu porušení 

plynového potrubí. Jednotka asistovala plynárenské pohotovosti při uzavírání 
potrubí, které místo předala. 

 
16.03 – 4, Generála Šišky 
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha stanice 6, SDH Libuš a Cholupice, likvidovaly třemi C proudy 

poţár porostu na ploše 10 x 30 m a dvou dalších ohnisek o velikosti 50 x 30 m.  
 
17.55 – 10, Smolenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k otevření bytu z důvodu prasklého 

vodovodu. Jednotka provedla po AZ-30 vstup do bytu oknem, ve kterém nebyl 
uzávěr prasklého vodovodu. Stoupací větev byla uzavřena před příjezdem. 
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19.07 – 2, Budečská  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 2 odvětraly byt a provedly měření koncentrace 

oxidu uhelnatého. Nadýchaná osoba předána ZZS. Předáno policii. 
 
20.55 – 17, K mostku  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou poţár listí a travního 

porostu na volném prostranství. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně 
nedbalost při kouření. Na místě Městská policie. 

  
21.32 – 12, Brunelova   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu kouře. Na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o pálení listí a travního porostu. Jednotka nezasahovala.  
 
22.03 – 10, Podle trati 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala 1C proudem poţár křoví. Příčinou vzniku poţáru 

mohla být nedbalost při kouření nebo jiskra od brzdného zařízení vlaku. Policie se 
nedostavila. 

  
 
22.43 – 1, Hradčanské náměstí 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 vyprostila zapadlý mobilní telefon z hradeb. Předáno 

majiteli. 
 
22.48 – 13, Řeporyjské náměstí   
 -kolejiště- 
 Jednotka HZS SŢDC byla přivolána k případu vyproštění osoby z kolejiště. Na místě 

nebylo nic nalezeno, jednotka nezasahovala. 
 
23.26 – 3, Koněvova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na ţádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

Předáno policii. 
 
00.47 – 4, Hornomlýnská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela na ţádost Policii ČR byt v obytném objektu. 

Předáno policii. 
 
01.12 – 6, Aviatická    
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
02.21 – 21, Sudějovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a SDH Dolní Měcholupy byly přivolány k případu 

otevření bytu. Byt otevřen a předán majitelce. 
 
05.48 – 2, Spálená   
 -stanice metra- 
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 Jednotky HZS Praha stanice 1 a HZS Dopravní podnik byly přivolány k případu 
poţáru eskalátorů ve stanici metra Národní třída. Na místě bylo zjištěno, ţe se 
jednalo o poţár odpadu napadaného pod eskalátory. Likvidováno 1C proudem.  

 


