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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 30. 04. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 29. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 30. 04. 2010 

 
06.25 – 5, Radlická 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo 

určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ předán Policii ČR. 
 
07.32 – 11, Na sádce  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár mopedu nezjištěné značky, 

který byl zaparkován na oploceném pozemku firmy. Požárem byl poškozen moped a 
dále osm thují, které se nacházely za plotem na sousedním pozemku, 
v bezprostřední blízkosti mopedu. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 
08.15 – 13, Kovářova 
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha provedla dohlídku po požáru a tlakovou vodou likvidovala 

skrytá ohniska. Případ byl předán Policii ČR. 
 
09.09 – 5, Nádražní  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotky HZSP Metro Kačerov a Zličín pomohly s nadzdvihnutím autobusu při 

výměně pneumatiky. 
 
10.43 – 4, Na Vítězné pláni  
 -gymnázium- 
  Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v prostoru gymnázia. 

Jednalo se o zapálenou dýmovnici na WC ve 4.NP objektu, jednotka provedla 
kontrolu místa a odvětrání prostoru. Před příjezdem proběhla evakuace všech 
studentů (cca 650 osob) na volné prostranství. Případ byl předán řediteli školy        a 
Policii ČR.  

 
10.53 – Na Valentince x Hořejší nábřeží 
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v opuštěném 

objektu v demolici. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, škoda požárem nevznikla. 
 
11.02 – 17, Slánská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky ve 12.NP obytného domu. Případ byl předán Policii ČR. 
 
11.14 – 13, Přeučilova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveře do bytu. Na 

místě bylo zjištěno, že jednotka již není potřeba, jednotka dále nezasahovala. 
 
11.29 – 15, U kabelovny 
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
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12.50 – 7, U smaltovny  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela vstupní dveře do bytu po vstupu přes balkon. V bytě 

byl nalezen nemocný muž při vědomí, případ byl předán ZZS. 
 
13.40 – 13, Kovářova                   pokračování 
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou další skrytá ohniska a provedla 

prohlídku místa požáru termokamerou. Případ byl bez předání. 
 
13.53 – 20, Novopacká 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Dvě zraněné 
osoby byly v péči ZZS před příjezdem jednotky. Jednotka dále odstranila 
havarovaná vozidla mimo vozovku. Případ byl předán Policii ČR. 

 
14.05 – 6, Thákurova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v domě s pečovatelskou 

službou. Jednalo se o požár matrace a lůžkovin v pokoji č. 3,      ve 3.NP objektu. 
Požár byl lokalizován zaměstnanci práškovým PHP před příjezdem jednotky, 
jednotka odstranila ohořelou matraci a prostor odvětrala. Při požáru byla zraněna 
uživatelka pokoje. Po ošetření na místě ZZS byla převezena do FN Královské 
Vinohrady. Požárem byly poškozeny lůžkoviny, matrace a část lůžka, příčinou 
vzniku požáru byla nedbalost uživatelky při kouření.  

 
14.09 – 1, Václavské nám. 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha odstranila řetězovou pilou menší uvolněnou větev stromu. 

Případ byl předán Policii ČR. 
 
14.57 – 17, Na chobotě  
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha a HZS SŽDC likvidovaly C proudem vody požár odpadu a 

porostu na volném prostranství. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, škoda 
požárem nevznikla. 

 
17.30 – 4, Jemnická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, požárem byl kontejner zničen. 

 
17.33 – 17, Engelmüllerova 
 -porost- 
 Jednotky HZS Praha a SDH Řepy likvidovaly dvěma C proudy vody požár travního 

porostu. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, škoda požárem nevznikla. 
 
17.51 – 11, Kosmická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS provedla kontrolu po požáru v kuchyni bytu ve 3.NP obytného domu. 

Požár (vznícení oleje v hrnci na plynovém sporáku) byl uživatelem likvidován vodou 
z místního zdroje. Uvolněným teplem byla poškozena část digestoře, zplodinami 
hoření byl poškozen povrch stěny a stropu v kuchyni. Příčinou vzniku požáru byla 
patrně technická závada plynového sporáku.  
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17.54 – 10, Moskevská  
 -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 předán Policii ČR. 

 
18.01 – 12, Libušská  
 -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 předán Policii ČR. 

 
18.04 – 8, Kostelecká 
 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 předán Policii ČR. 

 
19.56 – 15, Euklidova 
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala 1C proudem požár porostu na ploše 

20x10m. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 
19.57 – 17, Engelmülerova 
 - volné prostranství – 
 Jednotka SDH Řepy likvidovala 1C proudem požár porostu a starého vykotlaného 

stromu. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 
20.19 – 2, Moravská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM na komunikaci po dopravní nehodě. 

Případ byl předán PČR.  
 
20.28 – 4, U Michelského mlýna  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár porostu na ploše 1x1m. Příčina vzniku 

požáru nebyla zjištěna. 
 
20.34 – 11, Proutěná  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej na komunikaci. Případ byl předán 

PČR.  
 
20.38 – 8, Frýdlanská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM na komunikaci ze zaparkovaného 

osobního automobilu. Případ byl předán PČR.  
 
21.29 – 5, U lesíka  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha snesla pacienta z vyššího patra do přistaveného sanitního 

vozidla ZZS. 
 
21.46 – 19, K Radonicům 
 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 
osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
22.20 – 11, Jírovcovo náměstí  
 -škola- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru ve škole. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
22.23 – 10, Úvalská 
  -areál podniku- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
22.43 – 13, Píškova 
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k likvidaci požáru odpadu v kovové popelnici. Na 

místě bylo zjištěno, že požár uhasil kolemjdoucí vodou z místního zdroje. Příčina 
vzniku požáru nebyla zjištěna.  

 
22.50 – 10, Černokostelecká  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár menšího množství odpadu na 

volném prostranství. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 
22.59 – 7, U Měšťanského pivovaru 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky ve 12.NP obytného domu. Případ byl předán Policii ČR. 
 
23.36 – 9, Prosecká 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
23.42 – 12, Machuldova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM na komunikaci ze zaparkovaného 

osobního automobilu. Případ byl předán PČR.  
 
01.19 – 10, Průběžná  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
02.47 – 15, U Kabelovny  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS ZENTIVA sorbentem zasypala olej na komunikaci pod zaparkovaným 

nákladním automobilem. Případ byl předán PČR.  
 
02.55 – 10, Průběžná 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM na komunikaci po dopravní nehodě. 

Případ byl předán PČR.  
 
 


