
 
1 

 
Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 

 
                                                                            V Praze dne 07. 04. 2010 

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

                    od 06.00 hodin dne 06. 04. 2010  do 06.00 hodin dne 07.  04. 2010 
 
 
06.52 - 6, Aviatická  
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v odpadkovém 

koši. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost při 
kouření. 

  
 
06.56 - 6, Lipská  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár hromádky trávy 

v blízkosti komunikace. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 
 
07.21 - 18, Beranových   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě nákladního automobilu 

s přívěsem. Příslušníci jednotky vyprostili pomocí hydraulického nářadí zraněnou 
ženu zaklíněnou na chodníku pod přívěsem a přívěs vrátili na komunikaci. 

 
07.54 - 5, Strakonická   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. Na 

udané adrese nebyla žádná dopravní nehoda zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
 
07.59 - 4, Jižní spojka  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
08.28 - 1, Jindřišská   
 - koš - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v odpadkovém 

koši. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností neopatrnost při 
kouření. 

 
08.31 - 14, Knínická  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár travního porostu na 

ploše cca 2x2m. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 
 
08.36 - 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 
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09.57 - 5, Na Šmukýřce  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu v 1. NP obytného domu. 
 
10.50 - 9, Poděbradská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS DP Metro byla vyslána k dopravní nehodě - vykolejení - dvou 

tramvají. Příslušníci jednotky speciálním hydraulickým nářadím vozidla nakolejili. 
 
11.02 - 2, Šrobárova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

po krádeži PHM z poškozené palivové nádrže osobního automobilu. 
 
13.11 - 8, Sokolovská   
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby likvidovala pomocí tlakové vody požár 

odpadu v plechovém kontejneru. Na udané adrese nebyl žádný požár zjištěn, 
jednalo se o planý poplach. 

 
14.39 - 1, Michalská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zajistila cca 12 Kg rtuti v lahvi. 
 
14.58 - 4, Vyskočilova  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár v motorovém prostoru 

osobního automobilu Chrysler Voyager. Příčinou vzniku požáru, kterým byly 
poškozeny zejména pryžové a plastové součásti v motorovém prostoru 
a elektroinstalace, byla technická závada elektroinstalace. 

  
15.11 - 4, V Pláni  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo doutnání židle a komody v jednom 
z bytů v 1.NP. Požár byl likvidován nájemníky před příjezdem jednotky. 

  
 
15.23 - 21, Běchovice, Mladých Běchovic 
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu ve vyřazené 

stavební buňce. Příčina vzniku požáru má zřejmou souvislost s činností zde 
přebývajících bezdomovců, pravděpodobně se jednalo o nedbalost při používání 
otevřeného ohně. 

 
  
15.28 - 2, Máchova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR a za její asistence násilný vstup 

do bytu v 1. NP obytného domu. 
 
15.29 - 9, Nám.OSN 
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár travního porostu na 

ploše cca 3x2m. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
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15.40 - 6, Mlýnská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě nákladního automobilu 

s přívěsem. Příslušníci jednotky vyprostili pomocí hydraulického nářadí automobil 
zaklíněný pod viaduktem. 

 
17.08 - 9, Trojmezní  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár travního porostu na 

ploše cca 100x5m. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
  
 
17.58 - 4, Kunratice, U Javoru  
 - travní porost - 
 Jednotka SDH Kunratice likvidovala pomocí tlakové vody požár travního porostu na 

ploše cca 100x50m. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
  
 
18.07 - 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
19.06 – 3, Zamenhofova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou požár travnatého porostu 

na ploše 150x100m. Příčina požáru nebyla zjištěna.  
  
 
19.56 – 20, Chlumecká  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k požáru kontejneru na parkovišti u 

Hornbachu. Průzkumem na místě zásahu nebylo nic nalezeno. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
21.04 – 2, Nezamyslova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na žádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezena paní cca 70 let, která byla předána ZZS.  
 
 
21.54 – 10, Nad Vršovskou horou  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů. Jedna osoba předána do péče záchranné služby. Na místě 
Policie ČR.  

 
22.35 – 4, Družstevní ochoz  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na žádost policie otevření bytové jednotky. 

V bytě nalezena uživatelka bytu v pořádku.  
 
22.40 – 4, Na hřebenech II  
 - administrativní budova – 
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 Jednotka HZS Česká Televize provedla kontrolu datového centra, ze kterého přišel 
signál na základě SMS, že je zatopený. Průzkumem nebylo nic zjištěno, jednalo se 
planý poplach.  

 
00.15 – 16, Nám. Osvoboditelů 
  - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 provedla za asistence PČR otevření bytové 

jednotky. V bytě nalezen muž, který spal.  
 
 
 
 


