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

                    od 06.00 hodin dne 17. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 18. 06. 2010 

 

 

06.21 – 8, Na hlavní  

 - volné prostranství – 

 Jednotky HZS Praha stanice 3 a SDH Březiněves likvidovaly 2C proudy poţár 

dřevěné části chaty v demolici. Příčina vzniku poţáru zřejmě souvisí s činností zde 

se zdrţujících bezdomovců. Šlo pravděpodobně o nedbalost při zacházení 

s otevřeným ohněm. Nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

07.38 - 2, Šafaříkova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před 

příjezdem jednotky na místo, jednotka byla odvolána z cesty. 

 

08.39 - 20, Bystrá   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.10 byla vyslána k dopravní nehodě autobusu MHD a OA. 

Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM 

zasypali sorbentem. 

 

08.39 - 6, Na kuthence   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali benzínovou skvrnu sorbentem a nádrţ provizorně 

utěsnili tmelem. 

 

09.16 - 14, Průmyslová   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Průzkumem na uvedené adrese ani v okolí nebylo nic zjištěno. Jednotka 

nezasahovala. 

 

10.18 - 13, Chalabalova  

 - osobní automobil - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 likvidovali proudem tlakové vody poţár 

motorového prostoru osobního automobilu Renault Megane. Poţárem byl zničen 

celý motorový prostor a přední část. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně 

technická závada elektroinstalace motoru automobilu. 

 Škoda: 10 000,- Kč 

  

10.34 - 11, Bajkonurská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 

sorbentem. 

 

11.09 - 9, Prosecká   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

v bytě nalezen muţ v nemohoucím stavu, který byl následně předán ZZS. 

 

12.03 - 11, Türkova.   

 - komunikace - 
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 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku PHM z osobního 

automobilu naloţeném na odtahovém vozidle. Příslušníci jednotky zasypali 

unikající naftu sorbentem. 

 

12.04 - 1, Nám. republiky  

 - odpadkový koš - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v odpadkovém koši. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 

pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 

  

12.12 - 22, Nám. bratří Jandusů   

 - volné prostranství v areálu ZŠ - 

 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k likvidaci včelího roje, který se usídlil 

v koruně stromu. Příslušníci jednotky roj likvidovali motorovým vysavačem po 

nastavovacím ţebříku. 

 

12.41 - 5, Grafická   

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k likvidaci včelího roje. Příslušníci jednotky 

roj likvidovali motorovým vysavačem. 

 

13.24 - 8, Pod výtopnou  

 - ţelezniční trať -  

 Příslušníci jednotky HZS SŢDC likvidovali proudem tlakové vody poţár travního 

porostu a dřevěných praţců. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru 

byla pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku cigarety neznámou 

osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

13.26 - 5, Grafická   

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k likvidaci zbytku včelího roje. Příslušníci 

jednotky roj likvidovali pomocí chemického přípravku. 

 

13.35 - 1, Josefská   

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k likvidaci včelího roje ze střechy. Po 

provedeném průzkumu jednotka nezasahovala. 

 

13.58 - 10, Jevanská   

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k likvidaci včelího roje z fasády domu ve 

3.NP. Příslušníci jednotky roj likvidovali motorovým vysavačem po automobilovém 

ţebříku. 

 

14.39 - 1, Dvořákovo nábř.   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění úniku PHM z autobusu na 

komunikaci. Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu sorbentem. 

 

15.09 - 1, Václavské nám.  

 - odpadkový koš - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v odpadkovém koši. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 

pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
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15.20 - 11, Malebná bez č.   

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k likvidaci včelího roje, který se usídlil 

v koruně stromu. Příslušníci jednotky roj likvidovali motorovým vysavačem a 

chemickými přípravky. 

  

15.35 - 16, Na Viničkách   

 - volné prostranství -  

 Jednotka HZS Praha st.8 byla vyslána k likvidaci včelího roje, který se usídlil 

v koruně stromu. Příslušníci jednotky roj likvidovali motorovým vysavačem. 

  

16.23 - 1, Vladislavova   

 - obytný objekt -   

 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům Policie ČR. 

  

16.43 - 1, Jiráskův most.   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu sorbentem. 

 

16.48 - 4, K Šeberáku   

 - vodní hladina - 

 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k záchraně kachních mláďat z propusti. Při 

průzkumu mláďata utekla, jednotka dále nezasahovala. 

 

16.50 - 5, Na Laurové   

 - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci z OA. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu pod vozidlem sorbentem. 

 

17.22 - 8, Gdaňská  

 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána ke zjištění původu kouře vystupujícího 

z okna bytu. Po násilném vstupu do objektu bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené 

potraviny. Při poţáru byl zplodinami hoření lehce intoxikován uţivatel bytu. Příčinou 

vzniku poţáru byla nedbalost uţivatele bytu při přípravě potravin. 

Škoda: 0,-Kč 

 

17.48 - 5, V úvalu  

 - volné prostranství - 

 Příslušníci jednotky HZSP FN Motol likvidovali proudem tlakové vody poţár 

travního porostu na ploše cca 4 x 5m. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 

poţáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku 

cigarety, vyloučit nelze ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

17.57 - 6, Vaníčkova   

 - komunikace - 

 Jednotka HZSP DP hl.m.Prahy (st. Zličín) byla vyslána k zajištění úniku PHM na 

komunikaci. Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého paliva sorbentem. 

 

18.33 – 5, Strakonická    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej z proraţeného bloku motoru 

osobního automobilu.  

 

18.49 – 20, Náchodská   



 

4 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej z proraţeného bloku motoru 

sanitního vozu.  

 

19.49 – 13, Praţský okruh   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního a nákladního 

automobilu a motocyklu. Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. 

Případ byl předán PČR.  

 

20.40 – 2, Náměstí Jiřího z Poděbrad   

 -odpadkový koš- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plastovém 

odpadkovém koši, který byl poţárem zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru byla 

pravděpodobně nedbalost při kouření.  

 Škoda: 1000 Kč 

 

21.08 – 6, Dejvická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové pily větev, která hrozila pádem 

na komunikaci.  

 

21.14 – 5, Viktora Huga   

 -strom- 

 Jednotka HZS Praha sundala pomocí AZ 30 kočku, která uvízla v koruně stromu. 

Kočka předána majitelce.  

 

21.15 – 7, Pplk. Sochora   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha provedla snesení nadměrně váţícího a nepohyblivého 

pacienta z vyšších pater obytného domu do sanitního vozidla.  

 

23.56 – 20, Do Čertous   

 -hala- 

 Jednotka HZS Praha provedla uzavření vody, která pronikala do haly přes systém 

sprinterů.  

 

01.05 – 2, Wilsonova                                 - CVIČENÍ -   

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP provedla (v rámci prověřovacího cvičení) nácvik vyproštění 

osoby z kolejiště. 

 

01.51 – 4, 5. Května                                   - CVIČENÍ -   

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP provedla (v rámci prověřovacího cvičení) nácvik evakuace 

osob ze soupravy metra. 

 

05.16 – 5, Staropramenná   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela vstupní dveře obytného činţovního domu na ţádost 

POLICIE ČR a za její asistence.  

 

  

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                   plk. Ing. Jiří Hošek    
 


