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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 06. 06. 2010 
 

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

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

 
07.27 – 8, Čimická 
 -provozní areál- 
 Jednotka SDH Letňany likvidovala včelí roj pomocí vysavače a chemie v provozním 

areálu. 
 
09.02 – 15, Plukovníka Mráze 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala poţár plastového kontejneru na 

komunální odpad pomocí proudu tlakové vody. Poţárem byl kontejner zcela zničen. 
Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření. Nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. 

 
09.20 – 6, Na Perníkářce 
 -rozvodná skříň- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu poţáru trafostanice. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zahoření v rozvodové skříni 
umístěné v plotu před obytným domem. Jednotka vyčkala příjezdu pohotovosti PRE 
a nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada na elektroinstalaci 
koncovky přípojkových kabelů v rozvodové skříni. 

 
09.42 – 9, Kovářská  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 a 7 byly vyslány k případu osoby s dítětem na střeše. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o ţenu na terase. Nebezpečí 
nehrozilo a jednotka nezasahovala. 

 
11.10 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala včelí roj v areálu letiště Ruzyně pomocí 

vysavače. 
 
11.47 – 8, U Slovanky 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí sorbentu uniklé PHM po krádeţi 

z osobního vozu. Předáno majitelce vozu. 
 
11.49 – 10, Jerevanská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu zabouchnutých dveří. 

Průzkumem na místě na této adrese nebylo nic zjištěno. Jednotka objevila na 
adrese Jerevanská 5 oznamovatelku události, u níţ v bytě došlo ke spálení potravin. 
Ta však telefonát na tísňovou linku nepotvrdila. Jednotka nezasahovala. 

 
 
11.52 – 2, Lublaňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu prasklého vodovodního 

potrubí. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo prasklou hadičku             u 
vodovodní baterie. Jednotka nezasahovala. Předáno Policii ČR. 
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12.11 – 9, Prosecká 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu uvízlé dodávky v prostoru 

chráněné krajinné oblasti Prosecké skály. Uvízlá dodávka se nacházela pro 
hasičskou techniku na nedostupném místě. Předáno Policii ČR. 

 
12.30 – 5, Nový Zlíchov  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala sorbentem únik PHM z proraţené nádrţe. 

Jednotka nádrţ provizorně opravila a předala případ Městské policii. 
 
12.33 – 4, Sinkulova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

okno po nastavovacím ţebříku. Nalezen nemohoucí uţivatel bytu při vědomí a 
předán do péče ZZS. 

 
13.07 – 7, Veverkova 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala včelí roj uhnízděný na kole osobního 

automobilu pomocí vysavače a proudu tlakové vody. Předáno Městské policii. 
 
13.14 – 17, Španielova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala včelí roj uhnízděný na dětském hřišti 

pomocí vysavače. 
 
13.39 – 15, Štěrboholská spojka 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár v motorovém 

prostoru osobního automobilu. Ke zranění nedošlo. Před příjezdem jednotky hašeno 
okolo jedoucím řidičem práškovým PHP. Poţár poškodil řídící jednotku a plastové 
součásti motoru. Jednotka vozidlo odtáhla na odstavné parkoviště. Příčinou vzniku 
poţáru byla technická závada na elektroinstalaci řídící jednotky motoru. Předáno 
Policii ČR. 

 
14.23 – 6, Aviatická  
 -vrtulník- 
 Jednotka HZS Praha „letečtí záchranáři“ byla vyslána k případu topících se dětí pod 

jezem v Hlásné Třebáni. Při letu k případu byli odvoláni k topícímu se muţi 
v Berouně a opět byli odvoláni k jinému případu – převrácené lodi. Jednotka ani u 
jednoho případu nezasahovala. 

 
14.47 – 8, Kaňkovského 
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu včelího roje v koruně stromu. 

Nebezpečí nehrozilo a jednotka nezasahovala. 
 
14.49 – 2, Neklanova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu úniku vody v domě. Dům byl 

prázdný. Jednotka provedla násilný vstup do vedlejšího domu a uzavřela hlavní 
uzávěr vody. Příčinou úniku vody byla pravděpodobně krádeţ karmy. 

 
15.04 – 6, Evropská 
 -volné prostranství- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala včelí roj uhnízděný na keři nedaleko 
vstupu na koupaliště pomocí vysavače. 

 
15.36 – 6, Aviatická 
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha odstranila nepojízdný autobus na parkovišti D pomocí 

automobilového jeřábu. 
 
15.43 – 6, Aviatická 
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala včelí roj uhnízděný na stojánce 13 pomocí 

vysavače. 
 
16.01 – 11, Leopoldova 
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala včelí roj v koruně stromu pomocí 

nastavovacího ţebříku a vysavače. 
 
16.29 – 6, Na Větrníku 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí sorbentu vyteklý motorový olej 

z autobusu. 
 
16.42  - 7, Plynární 
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu poţáru odpadu v koši na 

zastávce MHD. Průzkumem na místě nebylo nic nalezeno, jednotka nezasahovala, 
jednalo se o planý poplach. 

 
17.07 – 8, Feřtekova 
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala včelí roj uhnízděný na stromě pomocí 

vysavače. 
 
17.18 – 12, Zárubova 
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala včelí roj po nastavovacím ţebříku pomocí 

vysavače a chemie. 
 
17.36 – 22, Přátelství 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala poţár osobního automobilu proudem 

tlakové vody. Poţár byl před příjezdem jednotky hašen třemi práškovými PHP 1. 
Poţár se rozšířil na přístrojovou desku automobilu. Ke zranění nedošlo. Příčinou 
vzniku poţáru byla technická závada na elektroinstalaci v přístrojové desce. 

 
18.10 – 8, Famfulíkova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu zápachu plynu v domě. 

Plynařská pohotovost nic nenaměřila, jednotka nezasahovala.  
 
18.11 -  8, Pod sídlištěm, stanice metra Kobylisy 
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila uvízlou osobu z provozního výtahu. 
 
19.06 -  8, U Pentlovky  
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila mechanickým způsobem (pomocí 
vysavače) dva roje včel, které se usadily na fasádě domu v úrovni 1. a 6. patra. 

 
19.25 -  11, Leopoldova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala chemickými a mechanickými prostředky 

roj včel, který se usadil v pojistkové skříni. 
 
19.26 -  1, Ve Smečkách 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřovala zakouření pod přístrojovou deskou 

automobilu. Byl cítit zápach ţhnoucí izolace autoelektriky, plamenné hoření nebylo 
zjištěno. Ţádné poškození nebylo patrné. Příslušníci jednotky odpojili AKU. 

 
19.38 -  4, Sliačská  
 -depo metra- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o planý 

poplach, čidlo aktivováno zvýšenou vlhkostí. 
 
19.44 -  19, Blériotova 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 asanovala motorový benzin, který majiteli vytekl 

z kanystru. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
19.46 -  6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu a 

provozního automobilu letiště. Asanovány vyteklé provozní náplně. Ţivotní prostředí 
nebylo ohroţeno. 

 
22.34 -  3, Soběslavská 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k pozorovanému poţáru na volném 

prostranství. Na udané adrese nebyl ţádný poţár zjištěn. V ulici U vinohradského 
hřbitova č. 7 bylo zjištěno, ţe zde majitel spaluje na zahradě rostlinný odpad. Odpad 
uhašen vodou z místního zdroje. 

 
23.23 -  13, Píškova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k poţáru domovního směsného 

odpadu v plastovém kontejneru. V době dojezdu odpad jiţ dohořel, kontejner byl 
zcela zničen. Na místě PČR MO Stodůlky. 

 
23.29 -  13, Archeologická  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k údajnému poţáru osobního 

automobilu. Na udané adrese se ţádný hořící automobilu nenacházel, jednalo se o 
předchozí případ. 

 
23.31 -  6, Evropská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila místo dopravní nehody motocyklu. Asanován 

vyteklý olej. K jeho úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 
 
23.45 -  12, Pirinská a Nikoly Vapcarova 
 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k úniku oleje z osobního automobilu. 
Olej na ploše 2 x 0,5 m asanována. K jeho úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní 
prostředí nebylo ohroţeno. 

 
23.49 -  15, Průmyslová  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Odpojen AKU a asanovány vyteklé provozní náplně. K jejich úniku do 
kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
00.25 -  17, Šímova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody z vlastního zdroje 

poţár tříděného odpadu (papír) v plastovém kontejneru. Kontejner byl zcela zničen. 
Příčinou vzniku bylo úmyslné zapálení. PČR se na místo nedostavila. 

 
01.04 -  8. Poznaňská  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 vyprostili jednu osobu z kabiny výtahu. 

Výtah se následkem poruchy zastavil mezi patry. Po vyproštění osoby výtah zajištěn 
proti dalšímu pouţívání do doby jeho opravy. 

 
01.49 -  2, Odborů  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k úniku oleje z dodávkového 

automobilu. Olej na ploše 2 x 1 m asanována. K jeho úniku do kanalizace nedošlo, 
ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
02.53 -  17, Vondroušova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody z vlastního zdroje 

poţár domovního směsného odpadu v plastovém kontejneru. Kontejner byl zcela 
zničen. Příčinou vzniku bylo úmyslné zapálení. Na místě PČR MO Řepy. 

 
03.14 -  9, Českomoravská 
 -komunikace- 
 Na ţádost PČR spláchla jednotka HZS Praha stanice 3 tlakovou vodou krev. 
 
03.27 -  12, Obchodní náměstí 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody z vlastního zdroje 

poţár domovního směsného odpadu v plastovém kontejneru. Kontejner byl zcela 
zničen. Příčinou vzniku bylo úmyslné zapálení, popř. nedbalost při kouření. PČR se 
na místo nedostavila. 

 
03.29 -  4, Mečislavova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k poţáru textilií na sušáku v koupelně 

bytu 4+1 (byt č. 10 v 1. patře). Sušák nebyl v provozu. Poškozeny textilie, částečně 
obklad koupelny a malba stropu. Příčinou vzniku byla nedbalost při kouření 
nezjištěného nájemníka. Dohašeno vodou z místního zdroje. Na místě PČR MO  

 
03.49 -  5, Nádraţní  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zajistila místo dopravní nehody osobního 

automobilu. Asanován vyteklý olej, který unikl z proraţené olejové vany. K úniku 
oleje do kanalizace nedošlo, ţivotní  prostředí nebylo ohroţeno.  
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05.59 -  13, Za mototechnou  
 -el. rozvaděč- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu zakouření el. rozvaděče u 

rodinného domu. Následkem e. zkratu v rozvaděči ve skříni nad chodníkem byla 
přerušena dodávka el. proudu do domu. K plamennému hoření nedošlo, na místo 
povolána pohotovostní četa PRE, která zajistí opravu. 

 


