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

                    od 06.00 hodin dne 13. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 14. 10. 2009 
 
06.20  -  14, Bobkova  
 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k úniku vody z vodovodního řadu v obytném 
domě. Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní vodovodní uzávěr v domě. 
 

07.18 – 3, Koněvova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

Předáno majitelce. 
 
07.37 – 7, Františka Křižíka  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila osobu uvízlou v kabině výtahu. Výtah byl 

zajištěn proti použití.  
 
08.07 – 20, Do Čertous  
 -nákladní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou  požár části motorového 

prostoru nákladního automobilu Tatra 815 za kabinou řidiče (vzduchový filtr a 
protihluková izolace). Požárem byl poškozen lak a zadní sklo kabiny řidiče. Příčinou 
vzniku požáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů – prošlehnutí 
plamene z turbodmychadla. Před příjezdem jednotky požár hašen 1x PHP.  

 
08.36 – 17, Na radosti  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Metro prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
09.01 – 8, Střelničná  
 -metro- 
 Jednotka HZS Metro vyprostila osobu uvízlou v kabině výtahu. Výtah byl zajištěn 

proti použití. 
 
10.24 – 14, V chaloupkách  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k údajnému požáru. Na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o táborový oheň v ohraničeném ohništi.  
 
10.31 – 6, Roztocká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Zraněná osoba byla předána přivolané ZZS. Předáno Městské policii. 

 
 
11.08 – 17, Drahoňovského  
 -skládka uhlí- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k případu požáru uhlí. Na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o požár briket a dřevěných dveří do kůlny. Likvidováno 
tlakovou vodou. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda:  1.000,-Kč 
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12.47 – 12, Na schůdkách  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 1C proudem požár odpadu v objektu 

v demolici. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Policie se nedostavila. 
 Škoda:  0,-Kč 
  
 
13.20 – 12, Krhanická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k případu otevření bytu. Jednotka byla 

odvolána před dojezdem na místo případu. 
 
14.15 – 15, K Průmstavu  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 uzavřela nízkotlaké vedení v plynové skříni na 

volném prostranství. Předáno plynárenské pohotovosti. 
 
14.48 – 12, Libušská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena osoba EX. Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
15.48 – 10, Podléšková  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 asanovala sorbentem uniklé PHM z olejové nádrže 

osobního automobilu. Předáno Policii ČR. 
 
16.07 – 9, Spojovací  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 
16.14 – 6, Šumberova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila větev hrozící pádem na komunikaci. 
 
17.07 – 9, Letňanská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 odstranila pomocí motorové pily strom padlý na 

komunikaci. Předáno Policii ČR. 
 
17.20 – 4, V lískách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě uzavřela tekoucí vodu. Předáno Policii ČR. 
 
 
 
17.28 – 17, Vondroušova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila pomocí motorové pily strom padlý na 

komunikaci. Předáno Policii ČR. 
 
18.26 - 6, Aviatická  
 - kovový koš - 
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 Příslušníci jednotky HZS Letiště Praha likvidovali proudem tlakové vody požár 
odpadu v plechovém koši. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření, nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
20.48 - 6, Šlikova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k zajištění unikající vody z prasklé hadice 

v bytové jednotce. Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní přívod vody a po násilném 
vstupu přívod v bytě. 

 
21.52 - 10, Lvovská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
22.52 - 7, Janovského  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali vodním proudem 1C požár prádla a 

vybavení koupelny v bytové jednotce. Při požáru byla zplodinami hoření lehce 
intoxikována uživatelka bytu, která byla ZZS preventivně převezena do 
nemocničního ošetření. Požárem bylo veškeré vybavení místnosti zničeno. 
Zplodinami hoření byla očazena výmalba ostatních místností bytu. Při hasebním 
zásahu byla vodou poškozena výmalba sousedního bytu o podlaží níže. Příčinou 
vzniku požáru byla nedbalost uživatelky bytu při používání otevřeného ohně 
k osvětlování. 

 Škoda: 100 000,- Kč 
   
 
01.52 - 17, Na Radosti  
 - provozní objekt -  
 Jednotka HZS Metro Zličín byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o poruchu čidla. 
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