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

                    od 06.00 hodin dne 07. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 08. 10. 2009 

 

06.06 - 15, Hornoměcholupská   

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha st. 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár dvou plastových 

kontejnerů na tříděné odpady (plasty a sklo). Poţárem byla poškozena klimatizační 

jednotka SPORT BARU, zavěšená na fasádě domu. Dále byl zasaţen rám okna a 

očazena fasáda domu. Příčina poţáru nebyla zjištěna (kouření, úmysl). Na místě 

PČR. 

 Škoda: 100.000,- Kč 

  

06. 41 – 9, Čerpadlová  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru nízké budovy. Průzkumem 

nalezla jen uhašené ohniště a nezasahovala. Příčinou vzniku bylo zakládání ohňů. 

 Škoda: 0 Kč 

  

06.57 – 20, Do Čertous   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů bez zranění. Odpojila AKU a zasypala sorbentem uniklé 

provozní kapaliny. 

 

07.00 – 9, Kojetická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provizorně utěsnila nádrţ OA  a zasypala 

sorbentem uniklé PHM. Na místě Policie ČR. 

 

08.34 – 9, Vysočanská   

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP Hostivař vyprostila dvě osoby z porouchaného výtahu. 

 

09.43 – 11, Benkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 provizorně ucpala prasklé topení, ze kterého 

vytékala voda. 

 

11.03 – 6, Přerušená   

 -kanalizace- 

 Jednotka HZS SŢDC propláchla ucpanou kanalizaci. 

 

11.16 – 5, Plzeňská  

 -volné prostranství- 

 Upřesnění – Na Radosti. Jednotky HZS Prahy stanic 2 a 7 likvidovaly dţberovou 

stříkačkou, ţenijním nářadím a jedním C proudem se smáčedlem zapálené kabely 

na ploše cca 5 x 5 m. Na místě byla Policie ČR. Příčinou vzniku poţáru bylo 

zakládání ohňů. 

  

11.54 – 15, U kabelovny   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS v areálu. Jednalo se o planý 

poplach. 
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12.06 – 4, Hlavní   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody OA a 

dodávky s podezřením na zranění dítěte. To bylo předáno ZZS. Jednotka odpojila 

AKU, zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a odstranila jedno vozidlo 

z vozovky. Předáno Policii ČR. 

 

12.36 – 3, Malešická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 odčerpala pomocí plovoucího čerpadla vodu ze 

zatopené místnosti o rozměrech 5 x 2 m. Výška hladiny byla 1 m. 

 

13.18 – 6, Kladenská  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody a ţenijním 

nářadím poţár porostu se dvěma ohnisky. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0 Kč 

  

13.38 – 19, Roţďalovická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla násilný vstup dveřmi bez poškození do 

bytové jednotky. V té nikoho nenalezla. Předáno Policii ČR. 

 

14.11 – 7, Heřmanova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytu s poškozením dveří, 

ze kterého unikala voda. Hlavní uzávěr uzavřen před příjezdem jednotky. V bytě 

nikdo nenalezen. Předáno Policii ČR. 

 

14.14 – 4, Svojšovická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla uzavření hlavního uzávěru vody v objektu 

z důvodu prasklého potrubí. Přitom provedla násilný vstup do místnosti 

s uzávěrem. 

 

14.49 – 6, Václavkova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 11 provedla násilný vstup do bytu. V bytě bylo asi 

dvouleté dítě. To bylo v pořádku předáno rodiči. 

 

14.16 – 5, K Barrandovu.   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7  byla vyslána odstranit porouchaný kamion 

z frekventované vozovky. Prostředky HZS nebylo moţné odtah kamionu za jistit. 

Předáno Policii ČR. 

 

15.10 – 13, Kettnerova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla pomocí AZ vstup do bytu oknem. V bytě 

nalezena osoba s psychickou poruchou a předána ZZS. 

 

15.59 – 1, Soukenická   

 -demolice- 



 3 

 Směnový důstojník provedl kontrolu suťoviska zříceného objektu. Zjištěny 

popraskané kontrolní sádrové pásky. Předáno statikovi, který zajistí podepření 

nosných konstrukcí. 

 

16.44 – 12, Komořanská  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním C proudem poţár porostu o 

rozloze 40 x 20 m, odpadu a přístřešku. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 

  

17.17 – 8, Budínova bez č.   

 -nemocnice- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 odčerpala  pomocí plovoucího čerpadla přibliţně     

20 m
3
 vody ze zatopené kotelny. 

 

17.31 – 10, Strančická  

 -zahrádkářská kolonie- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár travního 

porostu na ploše 8 x 4 m. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 

  

18.26 – 15, Ke Kablu  

 - volné prostranství – 

 Jednotky HZS Praha, st. 5, a HZS Zentiva likvidovaly dvěma proudy tlakové vody 

poţár porostu na ploše cca 15 x 6 m. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmysl, 

kouření). 

 Škoda: 0 Kč  

  

19.11 – 21, Slavětínská   

 - kolejiště – 

 Jednotka HZS SŢDC odstranila z kolejiště vlakovou soupravou usmrcené divoké 

prase. 

 

19.48 – 8, Pod Sídlištěm   

 - metro – 

 Jednotka HZS DPP vyprostila 4 osoby ze zablokovaného výtahu ve stanici metra 

„Kobylisy“. 

 

20.43 – 10, Kozácká   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, zasypala sorbentem olejovou skvrnu z nezjištěného 

zdroje v délce cca 50 m. Případ byl předán Policii ČR. 

 

21.23 – 12, Písnická   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, otevřela na ţádost ZZS bez poškození bytovou 

jednotku v panelovém domě. V bytě se nacházela ţena při vědomí. Byla předána 

přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 

21.56 – 12, U Domu sluţeb   

 - parkoviště – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem skvrnu PHM po krádeţi z OA Š 

Felicia. 

 

22.05 – 4, Pobočná   

 - obytný objekt – 
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 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence 

pomocí automobilového ţebříku vstup  do bytové jednotky ve 3. NP panelového 

domu. Případ byl předán Policii ČR a ZZS. 

 

22.11 – 13, Praţský okruh   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila následky dopravní nehody osobního a 

nákladního automobilu. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru a únik 

PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 

22.22 – 1, Na Františku   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala sorbentem olejovou skvrnu z nezjištěného 

zdroje v délce cca 10 m.  

 

22.53 – 9, Kolbenova   

 - metro – 

 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS  ve stanici metra „Hloubětín“. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe smyčka EPS byla aktivována vlivem manipulace 

s čidlem. Jednalo se o planý poplach. 

 

00.02 – 10, Krupská   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala sorbentem únik PHM po krádeţi z OA Š 

Favorit. Případ byl předán Policii ČR. 

 

02.29 – 6, Heyrovského nám.  

 - odpad – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala tlakovou vodou hromadu různého odpadu 

na ploše cca 1 x 1 m. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

  

 

02.34 – 2, Nám. I. P. Pavlova   

 - metro – 

 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS  ve stanici metra „I. P. Pavlova“. 

Průzkumem nebyla příčina aktivace čidla zjištěna. Jednalo se o planý poplach.  

 
 


