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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 10. 06. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 09. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 10. 06. 2011 

 
08.27 – 4, Sliačská    
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP odčerpala neţádoucí vodu ze sklepních prostor provozní 

budovy depa metra. 
 
08.45 – 13, Suchý vršek  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku obytného domu na ţádost PČR a 

ZZS. 
 
10.03 – 5, Matoušova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku obytného domu na ţádost PČR a 

ZZS. 
 
10.32 – 10, Sněţenková    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala sorbentem PHM vyteklé ze zaparkovaného 

osobního automobilu.  
 
11.03 – 6, Milady Horákové   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů.  
 
13.18 – 10, Bělocerkevská    
  -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala sorbentem vyteklé PHM na komunikaci z autobusu 

MHD. 
 
13.25 – 8, Taussigova   
  -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku obytného domu na ţádost PČR a 

ZZS. 
 
13.31 – 2, Na Slupi 
 -motocykl- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár motocyklu typu skútr značky 

PEUGEOT 100. Poţárem byl motocykl zcela zničen, plamenným hořením byl 
poškozen pískovcový plotový sloupek Revmatologického ústavu Praha. Příčinou 
vzniku poţáru byla technická závada.  

 Škoda: 100.000 Kč (50.000 Kč na plotovém sloupku) 
 
13.32 – 8, Ţatovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odstranila policejní pouta osobě v obytném domě. Pouta byla 

sundána na ţádost PČR.  
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14.24 – 6, Aviatická    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů.  
 
14.25 – 5, Nový Zlíchov    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila nalomenou větev, která hrozila pádem na 

komunikaci.  
 
16.21 – 4, U plynárny   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala sorbentem vyteklé PHM ze zaparkovaného 

osobního automobilu.  
 
17.18 – 10, U Slavie  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou z místního zdroje poţár potravin, které 

ponechala na sporáku uţivatelka bytu. Jednotka odvětrala domovní komunikaci a 
bytovou jednotku. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost uţivatelky bytu při přípravě 
potravin.  

 Škoda: 0 kč 
 
17.40 – 9, Vysočanská – metro   
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila dvě osoby z výtahové šachty v areálu stanice metra 

Vysočanská. 
 
17.49 – 5, Na vršku   
 -park- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí vysavače roj včel, který se usadil v koruně 

stromu.  
 
17.57 – 8, Pernerova    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha asistovala PČR a ZZS při zajištění muţe, který vyhroţoval 

skokem ze střechy obytného domu.  
 
18.30 – 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala sorbentem skvrnu oleje uniklého z vozidla na 

komunkaci. 
 
18.39 – 10, Vyţlovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 odstranila za pouţití motorové pily a AZ-30 padlý 

strom, který poškodil automobil. 
 
21.03 – 4, Sliačská   
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 
 
21.46 – 5, Kříţová 
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanic 7 a 1prověřily hlášení o poţáru. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe se jedná o grilování na balkóně.  Jednalo se o planý poplach. 
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22.25 – 8, Na hrázi  
 -kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku byl pravděpodobně úmysl nebo kouření. 
 Škoda: 7 000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
02.06 -  11, Kaplanova  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 prověřila signalizaci EPS. Provedla násilný vstup 

přes troje dveře. Jednalo se o planý poplach. 
 
02.06 – 5, Vodní  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byl úmysl nebo kouření. 
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 


