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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 07. 06. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 06. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 07. 06. 2011 

 
07.46 – 1, Václavské náměstí  
 -palác Koruna- 

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k likvidaci roje včel, který se usadil ve     
výši 2 m na fasádě. Na likvidaci pouţit vysavač. 
 

07.55 -  2, Kolínská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu uţivatelky 

pí Zbudilové. Po násilném vstupu nebyl nikdo v bytě nalezen. 
 
08.04 -  19, Marie Podvalové  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 10 násilně a bez poškození otevřeli dveře 

bytu. Uvnitř nalezené dítě předáno v pořádku matce.  
 
08.13 -  7, Stromovka  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k údajnému poţáru na volném 

prostranství. Ţádné příznaky poţáru nebyly v dané lokalitě průzkumem zjištěny, 
jednalo se o planý poplach. 

 
08.34 -  6, Nad Ţelivkou  
 -rod. dům- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala chemickými prostředky vosí hnízdo ve 

výši 1 m nad zemí. 
 
08.48 -  7, Strossmayerovo náměstí  
 -vchod do polikliniky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala mechanicky (vysavačem) roj včel, který 

se usadil na stromě nad vchodem. 
 
08.50 -  4, Nuselská  
 -obytný objekt- 
 Na ţádost ZZS byla vyslána jednotka HZS Praha stanice 6 k případu otevření dveří 

bytu. Dveře nakonec otevřela sama uţivatelka, jednotka tudíţ nezasahovala.   
 
10.26 -  15, Riţská  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, jednalo 

se o závadu čidla. 
 
11.17 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně   
 -skladové prostory- 
 Jednotka HZS Letiště zajistila kovové nádoby, z nichţ unikala neznámá látka. Místo 

poté opláchla AQ kapalinou. 
 
11.30 -  2, Máchova  
 -opuštěný činţovní dům- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 sundali uvolněné kovové zábradlí z úrovně 

1. patra.  
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12.10 -  9, Pešlova  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 bez poškození dveří zpřístupnili bytovou 

jednotku. Na podlaze nalezli leţící uţivatelku. Na místo přivolali ZZS. 
 
12.49 -  11, Tererova  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k úniku plynu z nádrţe osobního 

automobilu značky Škoda Felicia. Příslušníci jednotky bez poškození otevřeli 
automobil, demontovali nádrţ a následně upustili plyn mimo osobní automobil. 

 
14.22 -  10, Věšínova 
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k likvidaci roje včel, který se usadil na 

kapotě osobního automobilu. Na odstranění roje pouţity chemické i mechanické 
prostředky. 

 
14.48 -  5, Hilmarova  
 -výkop- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1,7 a 8 byly vyslány k záchraně muţe, který zůstal 

zavalený ve výkopu. Po vyproštění muţ předán ZZS. 
 
15.39 -  9, Staromlýnská  
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Letňany odstranila padlý  akát. 
 
15.47 -  1, Praţský Hrad, II. nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
15.49 -  6, Aviatická, letiště Ruzyně   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště čerpala vodu ze zaplavených podzemních prostor  a čistila 

odpady. 
 
15.57 -  1, Na příkopě  
 -víceúčelový objekt- 
   Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu promáčených 

sádrokartonových stropů a úniku vody do prodejny. Uvolněný strop ve skladu 
zajištěn, zbytky padlého sádrokartonu odstraněny. Další opatření provede majitel 
objektu. 

 
16.00 -  14, Chlumecká  
 -velkoprodejna IKEA- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, 

jednalo se o zaplavená čidla. 
 
16.07 -  1, Na příkopě bez č. 
 -provozní budova metra- 
 Jednotka DPP Metro čerpala vodu ze zaplavených podzemních prostor. 
 
16.09 -  17, Na Radosti 2 
 -provozní budova metra- 
 Jednotka DPP Metro čerpala vodu ze zaplavených podzemních prostor. 
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16.02 -  6, U páté baterie   
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Nebušice odstranila pomocí motorové pily padlý strom přes cestu. 
 
16.15 -  8, Rohanský ostrov  
 -demolice- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 byly přivolány k poţáru odpadu (plocha 4 x 3m) 

v objektu určeném k demolici. Objekt uţívají osoby bez přístřeší. Průzkumem 
v dýchací technice příslušníci jednotky uvnitř nikoho nenalezli. Poţár hašen 1C 
proudem a následně tlakovou vodou z vlastního zdroje jednotek.  

 
16.17 -  1, Jungmannova  
 -objekt vysoké školy- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila podmáčený a uvolněný sádrokartonový 

strop ve dvou učebnách. Zároveň příslušníci jednotky odpojili el. instalaci. Další 
opatření provede ředitelka školy. 

 
16.24 -  6, Patočkova, vozovna  
 -tramvaj- 
Jednotky HZS Praha stanice 1,2 a 9 a jednotky HZS DPP Metro byly přivolány k poţáru 

tramvaje. Jednalo se o druhý vůz soupravy T 3, linka č. 8. K poţáru došlo mezi 
zastávkami Strossmayerovo náměstí a Kamenická. Řidič projíţděl se soupravou 
zaplavenou komunikací. Voda netekla do tyristorové jednotky s následným zkratem 
vodičů. Řidič poté s prázdnou soupravou dojel do vozovny a odstavil ji na volném 
prostranství. Doutnající izolace kabeláţe uhašena po demontáţi krytu podlahy 
nasazením PHP CO2.  

 
16.25 -  14, Chlumecká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k vodní laguně 100 x 100 m 

s vodním sloupcem 1 m. Uvnitř laguny uvízly dva osobní automobily značek Škoda 
Fabia a Fiat Punto. Uvnitř automobilů se jiţ nikdo nenalézal. Automobily z laguny 
vytaţeny a odvezeny odtahovou sluţbou. Voda odčerpána. 

 
16.56 -  6, Bělohorská  
 - komunikace- 
 Jednotka HZS DPP Metro čerpala vodu z laguny na komunikaci. 
 
16.56 -  6, Nebušická a Horoměřická   
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Nebušice čerpala vodu z laguny na komunikaci. Zároveň příslušníci 

jednotky vyčistili ucpanou kanálovou vpusť. 
 
17.11 -  1, Praţský Hrad, II. nádvoří   
 -historický objekt- 
 Opět jednotka HZS Praha stanice 9 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
17.14 -  22, K jezu  
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Cholupice odstranila padlou větev stromu. 
 
17.31 -  11, V jezírkách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k poţáru schránky na reklamní letáky 

a koberce u vchodu do bytové jednotky. Poţár lokalizován nájemníky domu před 
dojezdem jednotky.  Dohašen příslušníky jednotky vodou z místního zdroje.  
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17.42 -  8, Novákových  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k uvolněné fasádě. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe byla uvolněna fasáda na ploše 20 x 20 cm. Další část fasády byla jiţ 
stabilní a jednotka ji dále jiţ nezajišťovala. 

 
17.45 -  5, Spiritka  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřovala nahlášený poţár. V dané ulici nebyl 

ţádný poţár zjištěn, pouze táborák na soukromém pozemku. Ţádné nebezpečí 
nehrozilo. 

 
18.04 -  4, Nad Vršovskou horou  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 odstranila chemickými a mechanickými prostředky 

roj včel, který se usadil u dětského hřiště. 
 
18.23 -  16, Strakonická  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k poţáru v motorovém prostoru 

osobního automobilu značky Land Rover Discovery. Na likvidaci poţáru byla 
nasazena tlaková voda z vlastního zdroje jednotky.  

 
18.38 -  1, Krakovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána ZZS k záchraně muţe, který hrozil 

sebevraţdou. Muţ se sám vzdal, jednotky nezasahovaly. 
 
18.42 – 19, Za Novákovou zahradou  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou ze dţberové stříkačky poţár odpadu (izolace 

kabelů) na volném prostranství.  
 
19.48 – 11, Opatovská  
 -sklad- 
 Jednotky HZS Praha likvidovaly C proudem vody v dýchací technice poţár 

dřevěného odpadu v neuţívaném skladu bývalého kulturního centra. Poţárem byly 
dále poškozeny dřevěné dveře, okno a osvětlení, vč. elektroinstalace skladu.  

 
20.24 – 6, Thákurova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha odstranila padlý strom pomocí řetězové pily. Případ byl předán 

Městské policii. 
 
20.32 – 8, Luhovská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu zápachu kouře. Jednalo se o poţár 

odpadu (izolace kabelů) na volném prostranství, poţár byl likvidován před příjezdem 
jednotky.  

 
21.58 – 5, Dubrovnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky ve 2.NP obytného domu, po vstupu přes okno pomocí nastavovacího 
ţebříku. V bytě nebyl nikdo nalezen, případ byl předán Policii ČR. 

 
22.45 – 4, Vídeňská  
 -volné prostranství- 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu poţáru ţivého plotu. Jednalo se o 
poţár pěti vzrostlých thují, poţár byl likvidován deštěm před příjmem jednotky.  

 
23.05 – 6, Aviatická   
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. 

Příčinou aktivace hlásiče byla zateklá dešťová voda, jednalo se o planý poplach. 
 
23.15 – 4, Vltavanů   
 -ţeleznice- 
 Jednotka HZSP SŢDC odčerpala vodu z releové místnosti. 
 
23.21 – 1, Václavské nám.   
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP Metro odčerpala vodu ze stanice metra. 
 
00.25 – 1, Michalská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu odstranění nebezpečného stavu. 

Jednalo se o sesuv půdy do výkopu, jednotka nezasahovala. 
 
00.36 – 5, Barrandovský most  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
00.44 – 8, Křiţíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu odstranění nebezpečného stavu. 

Jednalo se o průnik dešťové vody fasádou do domu, jednotka vyčistila okapy. 
 
01.33 – 4, Sliačská   
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP Metro prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Kačerov. 

Příčina aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
 
01.59 – 12, Branišovská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila spadlou větev z komunikace. 
 
02.02 – 4, Pankrácké nám.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odčerpala vodu z komunikace. 
 
02.14 – 14, Hvozdecká  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu ve dvou 

plastových kontejnerech. Poţárem byly poškozeny dva kontejnery. 
 
02.28 – 6, Aviatická 
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. 

Příčinou aktivace hlásiče byly neohlášené práce, jednalo se o planý poplach. 
 
05.27 – 6, Vítězné nám.   
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo 
určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl bez předání. 

 
05.55 – 8, Bojasova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila strom, který spadl na osobní automobil. Případ byl 

předán Policii ČR. 
 


