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

                    od 06.00 hodin dne 14. 06. 2010  do 06.00 hodin dne 15.  06. 2010 
 
07.42 – 10, Norská    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha asistovala při úniku plynu na komunikaci ze středotlakého 

plynového potrubí.  
 
07.46 – 6, Aviatická    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala olejovou 4x3 metry skvrnu na letištní 

ploše.  
 
08.53 – 16, Na Lhotkách    
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Lipence vyprostila pomocí navijáku nákladní automobil, který sjel do 

příkopu.  
 
09.02 – 10, Jabloňová   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a 

za její asistence. 
 
10.17 – 2, Lípová   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha uzavřela hlavní uzávěr vody, aby zamezila úniku vody 

z nadzemního hydrantu.  
 
11.39 – 7, Ortenovo náměstí   
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k likvidaci včelího roje. Jednotka nezasahovala, 

roj byl malý a v nepřístupném místě.  
 
12.24 – 4, Nuselská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila spadlé krabice z návěsu nákladního automobilu. 

Případ byl předán PČR. 
 
12.38 – 1, Říční   
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k likvidaci včelího roje. Jednotka nezasahovala, 

roj byl malý a v nepřístupném místě. 
 
13.35 – 10, Nad elektrárnou  
 -demolice- 
 Jednotky HZS Praha likvidovaly 3C proudy, tlakovou vodou a v dýchací technice 

požár odpadu a střechy v demoličním objektu, který obývají (dle sdělení PČR) 
bezdomovci a narkomani. Požárem byl objekt zcela zničen. Příčinou vzniku požáru 
byla pravděpodobně nedbalost při používání otevřeného ohně.  

 Škoda: 0 Kč 
  
13.36 – 11, Květnového vítězství  
 -školka- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače roj včel, který se usadil na fasádě 

školky. 
 



 
2 

13.39 – 15, Daliborova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a 

za její asistence. 
 
14.04 – 5, Geologická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olejovou skvrnu 3x1 metr na komunikaci. 

Případ byl předán PČR. 
 
14.35 – 15, U kabelovny 31 
 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila hlášení EPS v areálu výrobní haly. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o  planý poplach. 
 
14.40 – 16, Prvomájová  
 -strom-  
 Jednotka SDH Řepy likvidovala pomocí vysavače roj včel, který se usadil na stromě 

v parku. 
 
14.46 – 11, Brněnská – D1   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu 

FIAT. Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Případ byl předán PČR. 
 
14.54 – 7, Jankovcova  
 -automobil- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár v motorové části osobního 

automobilu ŠKODA Felicia, který byl zaparkován na soukromém pozemku. Požár 
zcela zničil vnitřní motorový prostor a částečně i čelní sklo spolu s lakem karosérie. 
Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada v motorové části 
automobilu.  

 Škoda: 20 000 Kč 
 
15.00 – 7, U Smaltovny  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače roj včel, který se usadil na fasádě 

domu. 
 
15.04 – 6, Aviatická                                     -CVIČENÍ-  

-letištní plocha- 
Jednotky HZS Praha a HZS Letiště zasahovaly u cvičení, kde byl simulován požár 
motoru dopravního letadla. 
 

15.55 – 4, Antala Staška  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a 

za její asistence. 
 
17.21 – 20, Hrdońovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Klánovice likvidovala pomocí vysavače roj včel, který se usadil na 

fasádě domu. 
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17.41 – 15, Livornská    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny obytného panelového 

domu.  
 
17.49 – 3, Koněvova    
 -altán- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru dřevěného altánu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
18.07 – 4, Brněnská    

-nákladní automobil– 
Jednotka HZS Praha stanice 4 ochladila tlakovou vodou brzdovou soustavu u 
návěsu nákladního automobilu. 

 
18.46 – 7, Povltavská   
 -vodní tok - 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vylovila pomocí sítě na mrtvoly uhynulé divoké prase 

a předala ho odchytové službě Městské policie. 
 
19.14 – 16, Na Cikánce   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala požár odpadu na volném prostranství      

o rozměrech 1 x 2 metry pomocí tlakové vody. Příčinou vzniku požáru bylo 
s největší pravděpodobností úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
21.21 – 10, U Slávie   
 -fotbalový stadion- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala pomocí džberové stříkačky požár 

létajícího čínského papírového balonu se svíčkou na střeše fotbalového stadionu 
S.K. Slavie Praha. Požárem byla poškozena izolace střechy na ploše 10 x 10 cm. a 
plastový kryt úchytu hromosvodu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při 
používání otevřeného ohně. 

 Škoda: 1.000,- Kč 
 
22.06 – 6, Šlejnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela bytovou jednotku vstupem přes otevřené 

okno ve 4. NP z automobilového žebříku. Uvnitř jednotka otevřela násilným 
vstupem dveře do kuchyně a nalezla uživatelku bytu v pořádku. Předáno Policii ČR. 

 
00.51 – 5, Voskovcova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela násilným vstupem přes okno bytovou 

jednotku a nalezla uživatelku exitus. Předáno Policii ČR. 
 
04.19 – 6, Na Zátorce  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala požár odpadu v plastovém kontejneru 

jedním C proudem. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
  
                                                                                                Hasičský záchranný sbor 
                                                                                                   hlavního m ěsta Prahy  
 


