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

                    od 06.00 hodin dne 30. 04. 2010 do 06.00 hodin dne 01. 05. 2010 

 

07.29 - 4, Modřanská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu 

a autobusu MHD. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé 

ropné produkty zasypali sorbentem. 

 

07.31 - 6, Maříkova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Nemohoucí uţivatelka hodila  

příslušníkům jednotky klíče, ti jí předali do péče ZZS. 

 

08.14 - 6, Radimova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha vyprostila z uzamčeného WC uvězněnou osobu. 

 

08.17 - 1, Praţský hrad   

 - historický objekt - 

 Jednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu Praţského hradu. Jednalo se 

o planý poplach. 

 

08.44 - 7, Náb. kpt. Jaroše   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha zajistila ve spolupráci s MP poškozenou PB lahev. 

 

09.25 - 5, Švédská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany havarovaného osobního automobilu. 

 

09.43 - 8, Kubova   

 - včelí roj - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků včelí 

roj neznámého původu. 

 

09.55 - 5, Holečkova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost majitelky a za asistence Policie ČR 

násilný vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byl nalezen spící muţ, 

případ byl předán Policii ČR. 

 

10.37 - 10, Na Padesátém   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha vyprostila uvězněné osoby z výtahu, který se pro poruchu 

zastavil mezi podlaţími. 

 

11.03 - 8, Bínova   

 - včelí roj - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků včelí 

roj neznámého původu. 

 

 

12.13 - 4, U Kříţku   

 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost  ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí 

uţivatelka, která byla předána do péče ZZS. 

 

12.29 - 14, Zelenečská    

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost uţivatelky a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. 

 

12.59 - 10, Černokostelecká   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost  ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena mrtvola ţeny, 

případ byl předán Policii ČR a ZZS. 

 

13.30 - 4, Libuš, K Lukám   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost  ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí 

uţivatelka, která byla předána do péče ZZS. 

 

13.49 - 6, Nad Kajetánkou   

 - strom - 

 Jednotka HZS Praha rozřezala pomocí motorové řetězové pily nestabilní strom, 

který ohroţoval provoz na komunikaci. 

 

13.52 - 9, Pod Táborem  

 - travní porost - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár travního porostu 

a nízkých dřevin na ploše cca 5 x 10m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru 

byla neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

14.04 - 11, Nechvílova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost uţivatelky a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytu v 6. NP obytného domu. 

 

14.33 - 6, U Zeměpisného ústavu  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobil poţár odpadu ve světlíku domu. 

Poţár byl lokalizován nájemníky před příjezdem jednotky, příslušníci jednotky poţár 

likvidovali pomocí 1C. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností 

neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

15.28 - 4, Sliačská   

 - stanice metra - 

 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu stanice. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

15.32 - 11, Brněnská    

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě tří osobních automobilů. 

Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS, příslušníci jednotky provedli 

opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 
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15.35 - 1, Bartolomějská    

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha odstranila uvolněnou římsu, která ohroţovala provoz na 

komunikaci. 

 

15.41 - 11, Opatovská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha spláchla z vozovky krev po střetu vozidla s chodcem. 

 

15.53 - 3, Olšanské nám.   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha spláchla krev z kolejiště. 

 

16.09 - 15, Veronské nám.  

 - travní porost - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár travního porostu 

a nízkých dřevin na ploše cca 5 x 5m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru 

byla neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

16.39 - 10, Průběţná   

 - hasičská stanice - 

 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí brusky prstýnek z ruky mladému muţi, 

který přišel osobně na HS 5. 

 

16.41 - 11, Dunovského   

 - park - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků vosí 

hnízdo. 

 

17.12 - 8, Pod Plynojemem  

 - soukromý pozemek - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru travního porostu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jedná o pálení odpadu, příslušníci 

jednotky ohniště likvidovali pomocí 1C. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

18.28 - 8, Liberecká   

 - travní porost - 

 Jednotka SDH Letňany likvidovala pomocí tlakové vody poţár travního porostu 

a nízkých dřevin na ploše cca 5 x 5m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru 

byla neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

19.04 - 6, Vítězné nám.   

 - stanice metra - 

 Příslušníci jednotky HZS DPP (st. Zličín) vyprostili osobu z kabiny výtahu, která 

uvízla mezi podlaţími stanice. 

 

19.49 - 4, Druţstevní ochoz  

 - volné prostranství - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali vodou ze dţberové stříkačky 

lokalizovaný poţár travního porostu. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 

poţáru bylo pravděpodobně neohlášené pálení. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

19.59 - 22, K dálnici  

 - volné prostranství - 
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 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k likvidaci poţáru porostu. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o nedovolené pálení zajištěné jednotkou SDH Praha 

Čestlice. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně 

neohlášené pálení. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

20.46 - 16, K cementárně.   

 - komunikace - 

 Jednotky HZS Praha st.8 a SDH Lochkov odstranily ze silnice část ocelové 

konstrukce o velikosti 2 x 2,5 m. 

 

21.40 - 5, Zborovská  

 - komunikace - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

uloţeného v plastových pytlích na pěší komunikaci. Poţárem bylo poškozeno boční 

levé směrové světlo OA Ford Focus a přední pravé směrové světlo OA Ford Fiesta. 

Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým 

pachatelem. 

 Škoda: 1 000,- Kč 

 

21.48 - 16, Na Rymáni  

 - volné prostranství - 

 Příslušníci jednotky SDH Lochkov likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o nedovolené pálení. Poţárem ke škodě 

nedošlo.  

 Škoda: 0,-Kč 

 

22.02 - 9, Českomoravská   

 - ţelezniční trať - 

 Jednotky HZS Praha ze st.3, CHTS ze st.2 a HZS SŢDC byly vyslány k zajištění 

úniku malého mnoţství neznámé chemické látky z cisternového vagónu. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o uvolněnou přírubu armatury prázdné 

nádrţe na Ethylacetát (UN 1173) ze které uniklo pouze zbytkové mnoţství cca 10 

litrů chemické látky. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a 

zachycení unikající látky do havarijního sudu.  

 

22.31 - 16, Nám. Osvoboditelů   

 - komunikace - 

 Jednotka SDH Lochkov byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA bez zranění. 

Jednotka nezasahovala. 

 

23.15 - 4, Na dolinách   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům policie ČR. 

 

23.37 - 12, Levského 3221/1   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu PHM sorbentem. 

 

23.58 - 11, Hrdličkova  

 - osobní automobil - 

 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána ke zjištění kouře v osobním automobilu 

Citroen. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o doutnající hadr od fermeţe. 

Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo samovznícení hadru 

napuštěného fermeţí.  

 Škoda: 0,-Kč 
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02.16 - 12, Kutilova   

 - dopravní prostředek – 

Jednotka HZS Praha st. 6 likvidovala 1C proudem poţár motocyklu a osobního 

automobilu zn. Ford Escort a motocykl JAWA 350. Poţárem dále poškozen jeden 

plastový kontejner. Příčina poţáru je dosud v šetření a bude upřesněna po 

dopoledním došetření případu. 

 Škoda: 35.000,- Kč 

 

02.45 – 9, Poděbradská   

 - osobní automobil – 

 Jednotka HZS Praha st. 3 likvidovala pomocí 1C proudem poţár osobního 

automobilu Škoda 100. Poţárem byl automobil zcela zničen. Příčinou vzniku 

poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem.  

 Škoda: 5.000,- Kč 

 

03.16 – 4, Stallichova   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha st.6 provedla na ţádost policie ČR  násilný vstup do bytové 

jednotky pomocí AZ 30.  

 

03.18 – 10, Průběţná  

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha st. 5 likvidovala pomocí tlakové vody poţár veřejné nástěnky. 

Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné 

zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

03.56 – 8, Liberecká   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha st. 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Na místě PČR.  

 

04.01 – 8, Povltavská.  

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha st. 3 byla přivolána k poţáru porostu. Průzkumem na místě 

bylo  zjištěno, ţe se jednalo o neohlášené pálení (čarodějnice). 

             Škoda: 0,- Kč 

 

04.08 – 17, Makovského   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha st. 2 byla vyslána k případu vyproštění osob z kabiny výtahu, 

který se zastavil mimo určenou polohu. Osoby vyproštěny před dojezdem jednotky. 

 

05.43 - 11, Klapákova   

 - komunikace – 

 Jednotky HZS Praha st. 4 a 5 likvidovaly následky dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Jedno vozidlo bylo pomocí jeřábu vyproštěno a vráceno zpět na 

vozovku.  

  

05.44 - 15, Milánská  

 - volné prostranství – 

 Jednotka HZS Praha st. 5 likvidovala tlakovou vodou poţár dřevěné klády po 

pálení ohně. Příčinou vzniku poţáru bylo nedostatečné uhašení ohně po skončení 

pálení čarodějnic. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

 
 


