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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 10. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 09. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 10. 06. 2010 

 
 
06.22 – 21, Českobrodská 
 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha stanice 5 zasypala sorbentem vyteklé PMH na komunikaci 
z osobního automobilu.  

 
08.15 - 10, Magnitogorská  
 - tělovýchovný objekt  - 
 Jednotka SDH Kunratice Praha vyčerpala pomocí plovoucího čerpadla nežádoucí 

vodu ze suterénních prostor sokolovny. 
 
08.35 - 11, Malenická 
 - včelí roj - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků včelí roj 

neznámého původu, který se usadil na zahradě základní školy. 
 
08.50 - 8, Čimická 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropnou skvrnu o velikosti cca 1x1m na 

vozovce. 
 
02.17 - 15, U Kabelovny 
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
09.41 - 8, Bešťákova 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropnou skvrnu o velikosti cca 2x6m na 

vozovce. 
 
09.41 - 5, Dubrovnická 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu ve 3. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí 
uživatelka, která byla předána do péče ZZS. 

 
10.23 - 14, Teplárenská 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k dopravní nehodě nákladního automobilu, 

autobusu MHD a dvou osobních automobilů. Příslušníci jednotky provedli opatření 
proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 
10.52 - 6, Pod Královkou 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu ve 3. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí 
uživatelka, která byla předána do péče ZZS. 
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10.58 - 8, Glowackého 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu v 7. NP obytného domu. 
 
11.10 - 14, Oborská 
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha rozřezala pomocí motorové řetězové pily nestabilní strom, 

který ohrožoval provoz na komunikaci. 
 
11.20 - 22, Podleská 
 - včelí roj - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků včelí roj 

neznámého původu, který se usadil v kolejišti. 
 
11.20 - 14, Vašátkova 
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha rozřezala pomocí motorové řetězové pily nestabilní strom, 

který ohrožoval provoz na komunikaci. 
 
11.45 - 9, Novovysočanská 
 - metro - 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána, aby vyprostila z výtahu, který se pro poruchu 

zastavil mezi podlažími, uvězněné osoby. Na základě dalšího sdělení 
oznamovatele, že osoby již jsou vyproštěny, byla jednotka odvolána z cesty. 

 
12.21 - 4, Mojmírova 
 - garáže - 
 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu podzemní garáže. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
12.58 - 5, V Úvalu  
 - nemocnice - 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila hlášení EPS v areálu nemocnice. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
12.59 - 6, Aviatická 
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
13.08 - 5, V Úvalu  
 - nemocnice - 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila hlášení EPS v areálu nemocnice. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
13.12 - 5, V Úvalu  
 - nemocnice - 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila hlášení EPS v areálu nemocnice. Jednalo se 

o planý poplach. 
 
13.20 - 10, Na Padesátém 
 - metro - 
 Jednotka HZS DPP vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, uvězněné osoby. 
 
13.30 - 4, Jižní spojka 
 - komunikace - 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala na vozovce sorbentem ropnou skvrnu většího 
rozsahu po dopravní nehodě. 

 
13.50 - 9, Štěrboholská spojka 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS před příjezdem jednotky, příslušníci 
jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali 
sorbentem. 

 
15.40 - 20, Ve žlíbku 
 - sportovní klub - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 2C požár přízemního objektu, který sloužil 

jako zázemí tenisového oddílu. Nacházelo se zde občerstvení, šatny, sprchy 
a toalety. Příčinou vzniku požáru, kterým byl objekt zcela zničen včetně vybavení, 
byla neopatrnost při výkopových pracích na komunikaci před objektem - došlo 
k poškození plynového potrubí a následné iniciaci ucházejícího zemního plynu. 

 
15.53 - 6, Kafkova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeži PHM. 

 
16.13 - 13, Jeremiášova  
 - stanice metra - 
 Jednotka HZS Metro prověřila hlášení EPS v areálu stanice. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
17.24 - 11, Prašná  
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha rozřezala pomocí motorové řetězové pily padlý strom, který 

ohrožoval provoz na komunikaci. 
 
17.45 - 6, U Vojenské nemocnice  
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha rozřezala pomocí motorové řetězové pily větev, která 

ohrožovala provoz na komunikaci. 
 
18.05 - 15, U Břehu 
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha rozřezala pomocí motorové řetězové pily padlý strom, který 

ohrožoval provoz na komunikaci. 
 
18.13 - 4, Štúrova  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru v motorovém prostoru osobního 

automobilu. Příčinou vzniku požáru, který byl v zárodku likvidován a kterým nebyl 
vůz poškozen, byla technická závada elektroinstalace. 

 
18.15 - 5, Gabinova   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže kamionu a provizorní opravou zabránila dalšímu úniku 
PHM. 

 
18.21 - 22, Do Hlinek  
 - strom - 
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 Jednotka SDH Kolovraty rozřezala pomocí motorové řetězové pily padlý strom, který 
ohrožoval provoz na komunikaci. 

 
18.29 – 8, Na hlavní 
 - včelí roj – 
 Jednotka SDH Březiněves likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků 

uhnízděný včelí roj.  
 
18.45 – 5, Kroupova 
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. Jednotka 

vyprostila zaklíněný OA, zasypala sorbentem skvrnu uniklých provozních kapalin a 
u obou vozů provedla protipožární opatření. Předáno Policii ČR. 

 
19.07 – 16, Strakonická 
 - řeka – 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k záchraně osoby spadlé do modřanského jezu. 

Potápěči HZS Praha za pomoci hasičského člunu bezúspěšně pátrali po osobě 
v prostoru jezu a dna pod jezem v rozloze 25x30m. S hrázným domluveno otevření 
stavidel na ráno za asistence člunu HZS Praha. Na místě Policie ČR.  

 
19.27 – 8, Lyčkovo náměstí 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha zajistila pomocí AZ rozbité okno ve 3. patře obytného domu, 

jehož střepy hrozily pádem na chodník. 
 
20.34 – 5, Kroupova 
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k vyproštění havarovaného OA. Vozidlo bylo 

vyproštěno před jejím příjezdem. Jednotka nezasahovala. 
 
21.05 – 8, Povltavská   
 - řeka – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k záchraně osoby hrozící skokem do řeky. 

Osobu, která před příjezdem jednotky skočila do vody, vylovila Policie ČR a předala 
jí do péče ZZS. 

 
22.24 – 2, Londýnská 
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v přízemní 

budově vykazující znaky demolice, příležitostně využívané osobami bez přístřeší a 
k odvětrání použila přetlakovou ventilaci. Příčinou vzniku požáru bylo 
pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze vyloučit ani nedbalost při kouření. 

 
00.55 – 14, Horoušanská 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala krátkým B proudem na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Předáno Policii ČR.  
 
02.36 – 8, Sokolovská  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár dodávkového 

automobilu. Požárem byl zcela zničen interiér kabiny řidiče a zasažena byla i 
motorová část dodávky. Sálavým teplem byla rovněž poškozena zadní část vedle 
parkujícího vozidla. Na místě MP.  


