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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 04. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 03. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 04. 06. 2010 

 
06.03 - 14, Hůrská  
 - obytný objekt - 
 Jednotky HZS Praha st.10 a 3 byly vyslány k čerpání vody ze zatopeného sklepa. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o prasklé potrubí vodovodního řadu. 
Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní přívod vody a ze sklepa odčerpali pomocí 
plovoucích čerpadel cca 50 m

3
 vody. 

 
06.31 – 2, Hálkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu poţáru na střeše obytného 

domu. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
08.51 – 9, Letňanská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila pomocí motorové pily strom padlý na 

komunikaci. 
 
08.51 – 12, Seidlova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 odstranila pomocí AZ 30 a motorové pily strom padlý 

na komunikaci a na osobní automobil. Předáno Městské policii. 
 
09.28 – 1, Cihelná bez č.   
 -vodní tok- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 uzavřela na ţádost Magistrátu Hl.m.Prahy vrata do 

Čertovky. Nasazeni potápěči HZS Praha. Vyhlášen 1. Stupeň povodňové aktivity na 
Vltavě. V 15.19 hodin nasazeno plovoucí čerpadlo s odčerpáváním vody z Čertovky. 

 
10.00 – 4, Otakarova bez č.        –  d o š e t ř e n í  -  
 -demolice- 
 Na základě ţádosti Policie ČR bylo provedeno došetření po poţáru z ranních hodin 

dnešního dne. Na místě bylo potvrzeno, ţe se jednalo o opuštěný objekt v demolici. 
Příčina vzniku poţáru nebyla jednoznačně určena. Souvisí ale s pohybem osob bez 
přístřeší, kteří se uvnitř pohybovaly (rozdělání otevřeného ohně, kouření). Poţárem 
škoda nevznikla. Na místě Policie ČR MOP Nusle. 

 
10.27 – 2, Lumírova bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 odstranila pomocí motorové pily strom padlý na 

komunikaci. Předáno Městské policii. 
 
11.21 – 6, K mírám bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Suchdol asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 
 
11.50 – 10, K louţi    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu psa na okapu. Na místě 

bylo zjištěno, ţe pes jiţ zaběhl do bytu. Jednotka nezasahovala. 
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11.59 – 6, Bělohorská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 vyprostila kamion s poškozeným řízením ze sloupu 

veřejného osvětlení. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku poţáru. Případ byl předán 
Policii ČR. 

 
12.45 – 4, Lounských  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na ţádost Policie ČR byt v obytném objektu.  
 
13.11 – 8, Na Ţertvách bez č.   
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila případ kouře z eskalátoru. Na místě bylo zjištěno, ţe 

se jednalo o kouř vznikající z obloţení brzdy eskalátoru. Jednotka provedla 
odvětrání prostoru. 

 
13.13 – 10, Úvalská bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Vozidlo bylo vyproštěno z plotu a zajištěno proti vzniku poţáru. Předáno 
Policii ČR. 

 
13.59 – 16, K cementárně bez č.   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k údajnému poţáru porostu. Na místě 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
14.08 – 12, Ve Lhotce bez č.  
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou poţár různorodého 

odpadu na volném prostranství. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. Policie se 
nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
14.23 – 6, Milady Horákové  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela na ţádost Městské policie kabinu výtahu, ve 

které se nacházela osoba EX. Předáno Městské policii a ZZS. 
 
14.55 -  16, K lázním bez č.   
 -komunikace- 
 Pomocí motorové pily rozřezali příslušníci jednotek HZS Praha stanice 8 a SDH 

Radotín padlý strom přes komunikaci. 
 
15.30 -  10, Šrobárova  
 -nemocnice- 
 Na pracoviště HZS Praha OBZP byl dodatečně nahlášen jiţ likvidovaný poţár na 

oddělení ARO v 2. nadzemním podlaţí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 
K poţáru došlo dnes ve 12.15 hodin. Likvidováno PHP zaměstnanci. Došlo ke 
zničení zářivkového osvětlení na chodbě centrály oddělení RES II. Příčinou vzniku 
poţáru byla technická závada elektroinstalace NN – tlumivky. Policie se nedostavila. 

 Škoda: 8.000,-Kč 
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16.02 -  4, Poběţovická bez č.   
 -rod. dům- 
 Na ţádost PČR byla vyslána jednotka SDH Kunratice k otevření vstupu do rod. 

domu. 
 
16.07 -  10, Sportovní   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k zpřístupnění bytu. Před dojezdem na 

místo případu byla jednotka odvolána zpět na svou základnu.  
 
16.18 – 15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
18.01 – 2, Ječná bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Metro spláchla krev z nástupního ostrůvku tramvajové dopravy MHD.  
 
18.16 – 6, Aviatická bez č.   
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozeného systému SHZ. 
 
18.58 - 2, Na Folimance  
 - potok - 
 Jednotka HZS Praha zachránila kotě z potoka Botiče. 
 
19.07 - 10, Oblouková  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v 1. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí uţivatelka, 
která byla předána do péče ZZS. 

 
19.39 - 8, Pod Labuťkou  
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána ke zřícenému stropu v objektu určeném 

k demolici. Příslušníci jednotky prohledali trosky společně s kynology se speciálně 
cvičenými psy. 

 
19.43 - 3, Ambroţova    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu v 2. NP obytného domu.  
 
20.14 - 16, Na Betonce  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeţi PHM. 

 
21.00 - 4, Jiţní spojka   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 
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21.33 - 2, Na Bojišti  
 - stavba - 
 Jednotka HZS Metro asistovala při výkopových pracích při rekonstrukci budovy 

dispečinku. 
 
22.27 - 10, Přistoupimská    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha snesla na ţádost ZZS do sanitky pacienta o vyšší hmotnosti. 
 
23.03 - 14, Gen. Janouška  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu v 2. NP obytného domu.  
 
00.40 - 4, Zálesí  
 - kontejnery - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu ve 

dvou plastových kontejnerech. Příčinou vzniku poţáru, kterým byly kontejnery 
zničeny, bylo s největší pravděpodobností úmyslné zapálení. 

 Škoda: 14 000,- Kč 
 
01.11 - 6, Alţírská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu v 1. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí 
uţivatelka, která byla předána do péče ZZS. 

 
 


