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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 09. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 08. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 09. 06. 2010 

 
V důsledku přívalových dešťů na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské 

jednotky na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
19.09 – 20, Náchodská – čerpání vody -    
19.24 – 20, Paceřická – čerpání vody -   
19.26 – 14, Šromova – čerpání vody -   
19.35 – 14, Kučerova  -  čerpání vody -  
19.40 – 14, Bobkova  – čerpání vody -   
19.44 – 9, Poděbradská – čerpání vody -   
19.46 – 20, Stoliňská  – čerpání vody -   
19.55 – 20, K Berance  – čerpání vody -  
19.59 – 14, Dobrovolného – čerpání vody -   
20.05 – 14, Kpt. Stránského – čerpání vody -   
20.05 – 14, Mansfeldova  – čerpání vody -  
20.09 – 10, Magnitogorská  – čerpání vody -  
20.12 – 20, V javorech  – čerpání vody -  
20.20 – 14, Maňákova  – čerpání vody -  
20.31 – 17, Hrozenkovská  – čerpání vody -   
20.33 – 10, Přípotoční – čerpání vody -  
20.35 – 19, Herlíkovická – čerpání vody -  
20.41 – 14, Vybíralova – čerpání vody -   
20.46 – 6, V Šáreckém údolí – čerpání vody -  
20.52 – 17. Sazovická – čerpání vody -  
20.55 – 20, Třebešovská – čerpání vody -  
20.59 – 6, K Dubovému mlýnu – čerpání vody -   
21.03 – 18, Ašská – čerpání vody -  
21.12 – 5, K Řeporyjím  – čerpání vody -  
21.17 – 18, Ke stadionu – čerpání vody -   
21.20 – 20, Ve ţlíbku – čerpání vody -  
21.23 – 13, Siemensova  – čerpání vody -   
21.30 – 8, Sebuzínská – čerpání vody -  
21.35 – 8, Semilská  – čerpání vody -  
21.46 – 20, Krčínská – čerpání vody -  
21.56 – 14, Arnošta Valenty  - čerpání vody -  
22.08 – 8, Mohelnická – čerpání vody -  
22.09 – 20, Štverákova  – čerpání vody -  
22.22 – 20, U úlu  – čerpání vody -  
23.15 – 14, Travná – čerpání vody -  
 
 
06.18 – 4, Bezová  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala pomocí vysavače roj včel. 
 
07.14 – 19, Panelová 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

v koruně stromu. Případ byl bez předání. 
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07.21 – 10, Skřivanská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveře do bytu na 

ţádost Policie ČR. Uţivatel bytu otevřel dveře sám, jednotka dále nezasahovala. 
 
07.22 – 15, Jakobiho 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

v koruně stromu, v areálu MŠ. Případ byl bez předání. 
 
07.42 – 4, Zelený pruh 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

v koruně stromu. Případ byl bez předání. 
 
07.43 – 6, Aviatická 
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně zasypala sorbentem uniklou naftu v areálu letiště. 
 
08.21 – 2, Čiklova 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku kapaliny z nákladního 

automobilu. Bylo zjištěno, ţe se jedná o vodu, která vytéká z nákladového prostoru, 
jednotka nezasahovala. 

 
10.02 – 3, Jana Ţelivského  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

motocyklu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Zraněný řidič byl v péči 
ZZS před příjezdem, jednotka dále odstranila havarovaný motocykl z vozovky. 
Případ byl předán Policii ČR. 

 
10.24 – 4, Budějovická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

v koruně stromu. Případ byl předán ostraze. 
 
10.32 – 13, Amforová  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

na keři. Případ byl bez předání. 
 
11.25 – 11, Brněnská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
11.26 – 20, Novopacká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí AD20 havarované vozidlo z příkopu a 

zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl předán Policii ČR. 
 
11.43 – 13, Ořešská x Praţský okruh 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě tří 

osobních a dvou nákladních automobilů, a zasypala sorbentem uniklé provozní 
kapaliny. Případ byl předán Policii ČR. 
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11.51 – 5, Voskovcova 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

v koruně stromu. Případ byl bez předání. 
 
12.10 – 8, Pobřeţní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

na fasádě obytného domu. Případ byl bez předání. 
 
12.30 – 14, Vybíralova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Jednotka dále odčerpala část PHM z nádrţe, jelikoţ vlivem tepla 
docházelo k dalšímu úniku. Případ byl předán majitelce vozidla. 

 
12.35 – 8, Voctářova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

na fasádě obytného domu. Případ byl bez předání. 
 
15.58 – 22, Podleská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Dubeč likvidovala roj včel v koruně stromu.  
 
13.50 – 5, Nad Zlíchovem 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Městské policie vstupní dveře do bytové 

jednotky, po vstupu přes okno pomocí lezecké techniky. V bytě byla nalezena ţena 
při vědomí, případ byl předán ZZS a Městské policii. 

 
13.54 – 19, Nám. Jiřího Berana 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu likvidace včelího roje v parku. Roj byl 

rozlétaný, jednotka nezasahovala.  
 
15.44 -12, Libušská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a motocyklu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. 
Nehoda byla bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
16.15 – 9, Kolbenova 
 -metro- 
 Jednotka HZSP Metro Hostivař likvidovala pomocí insekticidního přípravku roj včel. 
 
16.36 – 4, Hurbanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky, po vstupu přes okno pomocí lezecké techniky. V bytě byl nalezen muţ v 
bezvědomí (zřejmě po intoxikaci léky), do příjezdu ZZS jednotka pouţívala křísící 
přístroj. Muţ byl poté předán do péče ZZS a přemístěn do sanitního vozu, případ byl 
předán Policii ČR. 
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16.39 – 4, Podolské nábř.  
 -vodní tok- 
 Jednotka HZS Praha zachránila ve spolupráci s Městskou policií osobu z Vltavy 

v areálu Ţlutých lázní a předala jí do péče ZZS.  
 
16.39 – 4, Labská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

na fasádě obytného domu. Případ byl bez předání. 
 
17.10 – 4, Podolské nábř. 
 -komunikace- 
 Jednotka HZSP DPP Kačerov ochladila tramvajové koleje tlakovou vodou. 
 
17.21 – 21, Novosibřinská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
17.29 – 6, Na Perníkářce  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

v rozvodné skříni truhlárny. Případ byl předán zaměstnancům. 
 
17.38 – 6, Národní obrany 
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k případu kouře vycházejícího z okna bytu. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe vlivem špatného tahu v komíně došlo při zatápění 
v kamnech k zakouření bytu, nebezpečí nehrozilo. 

 
17.47 – 8, Pernerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveře do bytu na 

ţádost Policie ČR. Chlapec otevřel dveře sám, jednotka dále nezasahovala.  
 
 
18.02 – 1, Praţský hrad, I. nádvoří  
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu 

praţského hradu. Příčina aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý 
poplach. 

 
18.36 – 12, Cuřínova  
 - Obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 1C proudem poţár oděvů a dřevěné ţidle 

na balkoně bytové jednotky. Poţárem bylo poškozeno jízdní kolo a část omítnuté 
zdi cca 1 x1 metr. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé 
osoby při kouření.  

 
18.55 – 14, Ocelkova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 vyprostila tři osobní automobily z vodní laguny, 

která se vytvořila na komunikaci v důsledku silného deště.  
 
19.00 – 14, Světská  
 - strom – 
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 Jednotka HZS Praha stanice 5 odstranila pomocí motorové pily a AZ 30 strom 
nakloněný na restauraci “Na hrádku“.  

  
 
19.19 – 4, Sliačská 
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP Kačerov byla vyslána k prověření čidla EPS. Jednalo se o 

poruchu tlačítka. Jednotka nezasahovala. 
 
19.20 – 14, Horoušanská 
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila pomocí motorové pily a AZ 30 nakloněný 

strom, hrozící pádem na komunikaci. Na místě MP. 
 
19.39 – 14, Cíglerova 
 - strom – 
 Jednotka SDH Březiněves likvidovala pomocí motorové pily nalomený strom hrozící 

pádem na komunikaci. 
 
19.41 – 14, Bryksova 
 - obytný objekt –  
 Jednotka SDH Měcholupy byla volána k případu prasklé vody v obytném domě. 

Jednotka uzavřela hlavní přívod vody.   
 
19.46 – 21, Českobrodská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění dítěte uzavřeného 

v zatopeném automobilu. Na místě případu nic nenalezeno, jednalo se o planý 
poplach. 

 
19.49 – 4, Pod dálnicí  
 - WC budka – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 1C proudem poţár plastové WC budky. 

WC budka byla poţárem poškozena ve vnitřním prostoru a jedna boční strana byla 
poţárem zcela zničena. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení neznámou 
osobou.  

 
19.54 – 10, Pod altánem 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu nedopatřením zavřených dveří bytu. 

Jednotka provedla násilný vstup dveřmi. Předáno majitelce bytu. 
 
19.55 – 12, Botevova  
 - plechová garáţ – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 2C proudy poţár materiálu v plechové garáţi. 

Materiál a plechová garáţ byla poţárem zcela zničena. Příčinou vzniku poţáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení. Předáno Policii ČR. 

 
20.17 – 12, Ke Sráţku  
 - obytný objekt –  
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou poţár části střechy RD 

v podkroví. Poţárem byla zasaţena část trámů a prken pod střešní krytinou. 
Jednalo se o část střechy nad půdou a jedním pokojem podkroví.  Příčinou vzniku 
poţáru byl bleskový elektrický výboj, který zasáhl část střechy během bouřky. 

 
20.22 – 4, Na Jezerce 
 - komunikace – 
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 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 5 likvidovaly následky dopravní nehody autobusu 
MHD a tramvaje. Tři osoby zraněny. Na místě PČR. 

 
20.58 – 14, Cíglerova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila pomocí AZ 30 utrţený poklop na střeše 

obytného domu. Nájemníci byli poučeni o zajištění si opravy.  
 
21.09 – 14, Kpt. Stránského  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění dětí uvízlých ve výtahu. 

Výtah byl zprovozněn nájemníky domu před příjezdem jednotky. Jednotka 
nezasahovala. 

 
21.26 – 4, Nuselská  
 Jednotka HZS DPP Praha likvidovala následky dopravní nehody autobusu MHD a 

tramvaje. 
 
21.32 – Cukrovarská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila tašky ze střechy domu, které se uvolnily 

po zásahu bleskem při bouřce. 
 
21.40 – 17, Novořeporyjská 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odtáhla pomocí VYA nepojízdné vozidlo SDH 

Lochkov na jejich stanici.   
 
22.14 – 2, Klimentská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila uvolněný dřevěný ţebřík v okapu 

obytného domu.  
 
22.30 – 20, Chlumecká 
 - komunikace – 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 10 zasypaly sorbentem naftu uniklou z cisterny, 

která převáţela 16.000 litrů. Jednotkám se podařilo nádrţ utěsnit provizorně 
tmelem. Cisterna byla za doprovodu jednotky doprovázena na benzínovou pumpu. 
Na místě PČR. 

 
22.40 – 5, Zlíchovský tunel 
 - komunikace – 
 Jednotky HZS Praha stanice 6 a 8 likvidovaly následky dopravní nehody vozidla 

SDH Řepy. Dvě osoby zraněny a předány do péče ZZS. PČR uzavřela tunel.  
 
22.44 – 6, Horoměřická 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila pomocí motorové pily strom zasahující do 

vozovky.  
 
 
00.10 – 6, Aviatická  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o poruchu čidla v hangáru. Šlo o planý 
poplach. 

 
02.27 – 6, Kosova 
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 - kontejner – 
Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala poţár odpadu ve dvou plastových 
kontejnerech. Kontejnery byly poţárem zcela zničeny. Příčinou poţáru bylo úmyslné 
zapálení 

 
02.41 – 8, Pernerova 
 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí motorové pily ulomenou větev, 
která leţela na vozovce. Na místě PČR. 

 
02.44 – 8, Zhořelecká 
 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem PHM vyteklé z osobního 
automobilu po krádeţi. Na místě PČR.  

 
03.34 – 6, Karlovarská  
 - komunikace – 

Jednotky HZS Praha stanice 2 a 5 zasypaly sorbentem vyteklé PHM na komunikaci 
z nákladního automobilu. Zbylé PHM z proraţené nádrţe byly přečerpány do 
záchytných barelů. Na místě PČR. Informováno OS KŠ MHMP. 

 
04. 03 – 6, Sídlištní  
 - kontejner – 

Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala poţár odpadu ve dvou plastových 
kontejnerech. Kontejnery byly poţárem zcela zničeny. Příčinou poţáru bylo úmyslné 
zapálení.  

 
05.13 – 21, Českobrodská 
 - osobní automobil – 

Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou poţár osobního 
automobilu. Osobní automobil byl poţárem zcela zničen. Příčinou poţáru byla 
technická závada elektroinstalace vozidla.  

-bez opatření- 
05.22 – 14, Cíglerova 1092/36  
 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha stanice 10 odstranila pomocí motorové pily strom nakloněný 
přes chodník. 

 
 
 
 


