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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 30. 05. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 29. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 30. 05. 2010 

 
06.21 – 14, Průmyslová 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN motocyklu. Dopravní nehoda se 

obešla bez zranění. 
 
06.59 – 2, Jana Masaryka 
 - obytný objekt –  
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu valícího se kouře z okna 
     činţovního domu. Průzkumem na místě zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny na 

sporáku. Příčina vzniku poţáru byla nedbalost uţivatelky bytu při přípravě potravin. 
Uţivatelka bytu předána ZZS. 

 
07.24 – 7, Šimáčková 
 - obytný objekt –  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila čtyři osoby z výtahu obytného domu. 

Výtah zajištěn proti dalšímu pouţití. 
 
11.31 – 4, Bítovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 1C proudem poţár koupelnového 

prostoru v bytové jednotce v patrovém panelovém domě. Poţárem bylo zničeno 
vybavení koupelnové místnosti a automatická pračka. Sálavé teplo poškodilo 
obklady stropu v kuchyni, které byly v blízkosti vstupu do koupelny. Zplodiny 
částečně očadily strop v kuchyni. Příčina vzniku poţáru byla technická závada 
elektroinstalace v koupelně.  

 
12.09 – 3, Husitská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla volána k protékající vodě v domě. Průzkumem 

zjištěno, ţe se jednalo o prasklou vodu v rekonstruovaném bytě. Jednotka uzavřela 
hlavní uzávěr vody.  

 
12.27 – 13, Běhounkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 vyprostila dvě osoby z výtahu obytného domu. Výtah 

zajištěn proti dalšímu pouţití.  
 
12.46 – 3, Jeseniova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jedna osoba lehce zraněna a předána do péče ZZS.  
 
13.25 – 5, K Barrandovu  
 - volné prostranství – 
 Jednotka SDH Řepy likvidovala pomocí tlakové vody a vysavače včelí roj.  
 
13.49 – 2, Resslova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu.  
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14.03 – 10, Rybálkova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou poţár v dutině stromu.  
 
15.32 – 6, Evropská 47  
 - komunikace – 
 Jednotka SDH Řepy likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu a 

motocyklu. Dopravní nehoda bez zranění. Na místě PČR. 
 
16.17 – 3, Na Balkáně 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a motocyklu. Dopravní nehoda bez zranění. Na místě PČR.  
 
17.17 – 12, Na Šabatce  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou poţár autovraku. Příčina 

vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení nebo hra dětí.  
 
17.32 – 1, Kapucínská  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 likvidovala pomocí vysavače roj včel. 
 
19.18 – 7, Hlávkův most 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí sorbentu uniklou naftu na 

vozovce o rozměrech 60 x 1 m. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
20.38 – 1, Všehrdova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. 

Vizuální kontrolou z automobilového ţebříku nebyl v bytě nikdo nalezen. Po dohodě 
s PČR jednotka do bytu nevstoupila. Předáno Policii ČR. 

 
22.17 – 16, Strakonická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu kouře v dáli. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o pálení dřeva pod dohledem zaměstnanců 
stavební firmy v jejím areálu. Jednotka likvidovala proudem tlakové vody. Příčinou 
vzniku poţáru bylo zakládání ohňů na volném prostranství (pálení odpadu). 

 
22.42 – 4, Měchenická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 

jednotku a nemohoucího muţe předala ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
23.04 – 3, Ţerotínova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela pomocí rozbrusovacího agregátu mříţ u 

vstupních dveří do bytové jednotky, kterou tímto otevřela. Předáno Policii ČR. 
 
23.09 – 5, U klikovky 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela bytovou jednotku vstupem přes dveře bez 

poškození. Nalezena osoba EX. Předáno Policii ČR. 
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00:31 – 4, Jeremenkova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plastovém kontejneru. Poţárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou vzniku poţáru 
bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. 

 
03.01 – 5, Radlická 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu kouře z budovy. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o vypalování kabelů, nebezpečí nehrozilo a 
jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů při 
odstraňování izolace kabelů. 

 
04.34 – 3, Lupáčova  
 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu protékající vody obytným 
objektem. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o prasklou vodu 
vytékající z bytu v domě, kde probíhala rekonstrukce. Při kontrole bytů zjištěn poţár 
elektroinstalace ve 2. patře. Jednotka likvidovala 1 CO2 přístrojem. Příčinou vzniku 
poţáru byla technická závada elektroinstalace vzniklá vlivem průniku vody do 
rozvodů el. energie. 

 
04.36 – 17, Řevnická 
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě nebylo nic 

zjištěno, jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 
 
04.49 – 3, Roháčova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu protékající vody obytným 

objektem. Před příjezdem jednotky uzavřen hlavní uzávěr vody obyvateli domu. 
 
05.00 – 4, Novodvorská 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky DN osobního automobilu. 

Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala uniklé provozní kapaliny 
sorbentem a předala Policii ČR. 


