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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 22 04. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 21. 04. 2010  do 06.00 hodin dne 22.  04. 2010 
 
06.00 – 8, Ludmilina  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru a tří plastových popelnic. Příčina vzniku požáru nebyla 
zjištěna. 

  
09.18 – 6, Vítězné nám. 
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP Kačerov prověřila signalizaci hlásiče EPS ve stanici metra. 

Příčinou aktivace hlásiče byla porucha čidla, jednalo se o planý poplach. 
 
09.34 – 18, Tupolevova  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP Hostivař byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu ve 

stanici metra. Osoby byly vyproštěny před příjezdem, jednotka nezasahovala. 
 
10.47 – 10, U seřadiště  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osoby z výtahové šachty. 

Osoba se vyprostila vlastními silami, jednotka nezasahovala. 
 
11.12 – 9, Spojovací  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl bez předání. 

 
11.38 – 8, Roudnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo 

určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl bez předání. 
 
11.50 – 4, Jižní spojka 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny na vozovce, po 

dopravní nehodě tří nákladních automobilů. Případ byl předán Policii ČR. 
 
12.13 – 4, Boleslavova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na 

žádost ZZS. Během cesty k zásahu bylo telefonicky sděleno, že jednotka na místě 
již není potřeba, byla proto z případu odvolána. 

 
12.34 – 10, Sportovní  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

odpadkovém koši. Požárem byl poškozen koš, příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 
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12.40 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčinou 

aktivace hlásiče byl zvířený prach, jednalo se o planý poplach. 
 
12.43 – 4, U krčského nádraží  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS SŽDC likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu – vyřazených 

pražců na volném prostranství v areálu nádraží Praha-Krč. Příčina vzniku požáru 
nebyla zjištěna, škoda požárem nevznikla. 

 
13.52 – 6, Milady Horákové 
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

odpadkovém koši. Požárem byl poškozen koš, příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 
14.01 – 3, Slezská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře vycházejícího ze střechy domu. 

Průzkumem nebyly žádný požár ani jiné nebezpečí zjištěny, jednalo se o planý 
poplach. 

 
14.18 – 14, Průmyslová 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody požár travního porostu a části 

odpadu – hromady pneumatik na volném prostranství. Příčina vzniku požáru nebyla 
zjištěna, škoda požárem nevznikla. 

  
15.23 – 3, Orebitská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela vstupní dveře do bytu ve 2.NP obytného domu. 

V bytě se na podlaze nacházel starší muž při vědomí, případ byl předán ZZS. 
 
15.35 – 1, Jindřišská  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru odpadu v plechovém 

koši na tramvajové zastávce. Během cesty k zásahu bylo telefonicky sděleno, že 
požár byl uhašen, jednotka byla proto z případu odvolána. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost při kouření, škoda požárem nevznikla. 

 
16.00 – 8, Na žertvách  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP Hostivař zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny po 

dopravní nehodě osobního automobilu a autobusu. Případ byl bez předání. 
 
16.14 – 10, Nad olšinami  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v domě. Bylo zjištěno, že 

se jedná o spálení potravin na sporáku v bytě, jednotka byt odvětrala. Příčinou 
vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin, škoda požárem nevznikla. 

   
16.59 – 3, Olšanské nám.  
 -odpadkový koš- 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém 
odpadkovém koši na autobusové zastávce. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost 
při kouření, škoda požárem nevznikla. 

  
17.02 – 13, Jeremiášova   
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP Zličín byla vyslána k případu výskytu kouře ve stanici metra 

Stodůlky. Bylo zjištěno, že se jedná o kouř ze sváření, nebezpečí nehrozilo. 
 
17.36 – 1, Mezibranská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP Kačerov byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu ve 

stanici metra. Během cesty k zásahu bylo telefonicky sděleno, že osoby již byly 
vyproštěny, jednotka byla proto z případu odvolána. 

 
17.53 – 6, Na Petřinách  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu odstranění padlé větve na komunikaci. 

Na místě bylo zjištěno, že se jedná o slabou větev (d=5cm), jednotka nezasahovala. 
 
18.36 - 21, Českobrodská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu od PHM na ploše cca 20x1 m sorbentem. 
 
18.59 - 13, Suchý vršek  
 - obytný objekt 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k otevření bytu. Při průzkumu uživatel bytu 

sám otevřel, jednotka nezasahovala. 
 
19.26 - 5, Císařská louka  
 - obytné plavidlo - 
 Příslušníci jednotek HZS Praha st.1 a 7 likvidovali vodním proudem 1C požár části 

střechy obytného plavidla. Požárem byla zničena střešní krytina, tepelná izolace a 
podpůrná konstrukce na ploše cca 2 x 3 m. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně část žhnoucích sazí, které vypadly z komína při topení v kamnech. 

   
21.15 - 20, Božídarská  
 - demolice zahradní chatky - 
 U přesnění adresy: ul. Na Chvalce. Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 likvidovali 

vodním proudem 1C požár demolice celodřevěné zahradní chatky. Požárem ke 
škodě nedošlo. Příčina vzniku požáru souvisí s pobytem bezdomovců v objektu a 
pravděpodobně se jednalo o nedbalost při používání otevřeného ohně. 

   
22.46 - 12, Jordana Jovkova  
 - volné prostranství -  
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali proudem tlakové vody požár travního 

porostu na ploše cca 10 x 10m. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru 
byla pravděpodobně nedbalost neznámé osoby při odhození nedopalku cigarety, 
vyloučit nelze ani úmyslné zapálení. 

   
00.17 - 6, Do Horoměřic  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k vyproštění osobního automobilu zapadlého 

v poli. Automobil byl vyproštěn pomocí automobilového jeřábu.  
 
01.52 – 5, Zahradníčkova  
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 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou požár kmene stromu. 

Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


