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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 05. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 04. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 05. 06. 2010 

 
06.37 – 2, Lumírova 
 -hradby- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu osoby spadlé z hradeb. 

Průzkumem bylo zjištěno, že jednotka nebyla na místě potřeba. Osoba v péči ZZS a 
lékaře. 

 
07.51 – 1, Myslíkova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zatopeného sklepa. Jednalo 

se o sklep s balíky briket zatopený vodou z porušeného vodovodního řádu. 
Vzhledem k množství vody nebylo možno nasadit čerpadlo a jednotka vynosila 
balíky briket z prostoru sklepa. Majitel poučen o následné dohlídce. 

 
09.51 – 13, Jeremiášova 
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě nebylo nic 

zjištěno, jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach (zneužití tlačítka). 
 
10.37 – 16, Náměstí Osvoboditelů 
 -potok- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu výskytu neznámé látky 

v potoce. Jednotka provedla monitoring a nezasahovala. Jednalo se o kalnou vodu. 
Předáno Městské policii. 

 
11.30 – 6, Podbabská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k případu otevření bytu. Průzkumem 

na místě zjištěno, že se již uživatelka dostala do bytu, jednotka nezasahovala. 
Předáno Městské policii. 

 
11.52 – 2, Horská 
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala roj včel hnízdící na stromě pomocí 

automobilového žebříku a vysavače. Předáno Městské policii. 
 
12.27 – 10, Topolová 
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala roj včel hnízdící na stromě pomocí 

chemie a vysavače. 
 
12.49 – 10, Máchova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

zabouchnuté bez poškození. Uvnitř se nacházely potraviny na sporáku. Předáno 
uživatelce. 

 
13.44 – 4, Na hřebenech 
 -provozní objekt- 
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 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě 
bylo zjištěno, že se jednalo o poruchu čidla. Jednotka nezasahovala, jednalo se o 
planý poplach. 

 
14.17 – 13, Jeremiášova 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky DN motocyklu, který narazil do 

sloupu veřejného osvětlení. Před příjezdem jednotky odvezeny dvě osoby ZZS do 
nemocnice. Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala sorbentem uniklé 
provozní kapaliny a předala Policii ČR. 

 
15.13 – 4, Na hřebenech  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

dveře a okno. Nalezená nemohoucí uživatelka při vědomí předána do péče ZZS. 
 
15.28 – 6, Za Pohořelcem 
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 likvidovala včelí roj zahnízděný na keři v parku 

pomocí vysavače a chemie. 
 
15.42 – 9, Teplická  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky DN 3 automobilů (2x dodávka a 

1x OA) bez zranění. Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala uniklé 
provozní kapaliny sorbentem a předala případ Policii ČR. 

 
15.43 – 20, Novopacká 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky DN dvou osobních automobilů. 

Jednotka provedla protipožární zabezpečení, zasypala uniklé provozní kapaliny 
sorbentem, odstranila vozidlo mimo vozovku a předala případ Policii ČR. 

 
15.57 – 4, Kremnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

balkonové dveře. V bytě nalezena nemohoucí žena a předána do péče ZZS. 
 
17.05 – 12, Lhotecká 
 -zastávka MHD- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 odchytila včelí roj uhnízděný na zastávce MHD do 

plastového barelu a cestou na základnu jej vypustila do volné přírody. 
 
 
17.42 – 5, Nádražní  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 7 byly vyslány k případu DN autobusu a chodce. 

Před příjezdem jednotek na místo byl chodec vyproštěn a v péči ZZS. Jednotky 
nezasahovaly. 

 
18.03 – 9, Čelákovická 
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Letňany byly vyslány k případu likvidace včelího roje. Jednotka 

likvidovala z nastavovacího žebříku včely ve štěrbině fasády domu pomocí 
vysavače. 

 
18.23 – 8, Poznaňská 463/1  41 
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 - školka - 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu úniku plynu. Průzkumem bylo 

zjištěno, že se jedná o proražené šoupě v areálu MŠ. Na místo byla přivolána 
plynárenská pohotovost, které byl případ předán.  

 
19.31 – 6, Karlovarská  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila následky DN OA, který se zaklínil do svodidel. 

Vozidlo bylo ze svodidel uvolněno pomocí rozbrusu. Odpojením AKU bylo zajištěno 
proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
20.45 – 11, K Labeškám  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS DPP provedla úklid komunikace pro pěší po kontaktu vnějšího 

zpětného zrcátka autobusu MHD s konstrukcí přístřešku, kdy při nárazu došlo 
k rozbití prosklení přístřešku a zrcátka autobusu.   

 
21.42 – 6, Aviatická 
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště byla vyslána k případu kouře z rozvodné skříně. Průzkumem 

bylo zjištěno, že se jednalo o spálený kondenzátor. K plamennému hoření nedošlo a 
zkratový jev ustal samovolně. Další nebezpečí nehrozilo a jednotka dále 
nezasahovala. Případ byl předán technikům letiště. 

 
23.00 – 3, Na Jarově 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Na místě Policie ČR. 
 
00.10 – 14, Bratří Venclíků 
 - kontejnery a popelnice– 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu 

ve třech plastových kontejnerech a jedné popelnici. Příčinou vzniku požáru bylo 
úmyslné zapálení. Na místě MP. 

  
05.58 – 5, Radlická  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu se sloupem veřejného osvětlení bez zranění. Jednotka provedla 
protipožární opatření, zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a předala případ 
Policii ČR. 

 


