Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 14. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 15. 10. 2009
07.08 – 6, Pod Kaštany
- komunikace –
Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila následky DN dodávky Iveco se zraněním,
která se převrátila na bok. Vozidlo bylo odpojením AKU zajištěno proti poţáru a
únik PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Poté bylo vozidlo pomocí
automobilového navijáku vráceno zpět na kola. Případ byl předán Policii ČR.
07.20 – 5, Na Zatlance
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 7, byla vyslána k otevření bytu v činţovním domě. Byt byl
otevřen před dojezdem jednotky a nemohoucí ţena byla jiţ v péči ZZS. Jednotka
dále nezasahovala. Případ byl předán Policii ČR a ZZS.
08.26 – 4, Na Pankráci
- metro –
Jednotka HZS DPP vyprostila osoby ze zablokovaného výtahu ve stanici metra
„Pankrác“.
08.44 – 15, Karosářská
- depo metra –
Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe
čidlo EPS reagovalo na zvířený prach. Jednalo se o planý poplach.
09.33 – 4, K Habrovce
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 6, vyprostila pomocí nastavovacího ţebříku a po otevření
vchodových dveří do bytové jednotky bez poškození ţenu zavřenou na balkóně ve
2. NP obytného objektu.
11.00 – 1, Praţský hrad, Královská zahrada
- kolektor –
Jednotka HZS Praha, st. 11, prověřila aktivaci čidla EPS v kolektoru. Průzkumem
nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach.
11.02 – 9, Spojovací
- billboard –
Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila pomocí rozbrusu z automobilového ţebříku
uvolněný plech na reklamním billboardu ve výšce cca 5m.
12.25 – 7, Bubenská
- metro –
Jednotka HZS DPP vyprostila osobu ze zablokovaného výtahu ve stanici metra
„Vltavská“.
13.21 - 15, Karosářská
-provozní budova depaJednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach, důvod
spuštění čidla nezjištěn.
13.26 - 11, Brněnská bez č.
-dopravní prostředekJednotka HZS Praha, st. 4, likvidovala tlakovou vodou poţár motorového prostoru
OA Jaguar 1.7 XJ. Plamenným hořením a sálavým teplem byly zničeny plastové
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díly motorového prostoru, levý přední blatník, levé přední dveře a přední část
interiéru vozidla. Na místě Policie ČR – DI Kongresová.
Škoda: 300.000 Kč
13.46 - 6, Čs. armády
-komunikaceJednotka HZS Praha, st. 2, zajistila místo dopravní nehody dvou osobních
automobilů. Odpojen AKU, vyteklé provozní kapaliny asanovány. Dále vytékající
motorová nafta jímána do sběrné nádoby. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno.
14.41 - 4, Jiţní spojka
-dopravní prostředekJednotka HZS Praha, st. 6, provedla kontrolu po poţáru plastového krytu pod
motorem OA Nissan Pathfinder. Likvidováno majitelem pomocí práškového PHP.
Příčinou vzniku poţáru byl únik převodového oleje na horkou výfukovou soustavu.
Škoda: 2.000 Kč
14.59 - 8, Světova
-obytný objektJednotka HZS Praha, st. 3, byla přivolána k poţáru automatické pračky tov. zn.
Eumenia Baby Nova. Likvidováno jednotkou pomocí PHP CO 2. Příčinou vzniku
poţáru byl zkrat vinutí elektromotoru.
Škoda: 0 Kč
15.09 - 11, Kazimírova
-dopravní prostředekJednotka HZS Praha, st. 4, byla vyslána k případu poţáru v motorovém prostoru
osobního automobilu Š Felicia 1.3 LXi. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně
nedbalost při kouření – pád ţhnoucího nedopalku z některého z bytů nad
zaparkovaným vozidlem do organických nečistot ve ventilaci pod předním oknem
vozidla.
Škoda: 5.000 Kč
Uchráněno: 20.000 Kč
15.43 - 8, Pod sídlištěm
-metroJednotka HZS DPP vyprostila dvě osoby ze zablokovaného výtahu
metra „Kobylisy“.

ve stanici

15.27 - 6, Aviatická, letiště Ruzyně
-provozní budovaJednotka HZS Letiště uhasila tlakovou vodou z vlastního zdroje hořící směsný
odpad v plechovém odpadkovém koši. Příčinou poţáru beze škody byla zřejmě
nedbalost při kouření.
15.58 - 2, Sokolská
-volné prostranstvíPříslušníci jednotky HZS Praha, st.1, pomocí motorových pil rozřezali a odstranili
vyvrácený strom u budovy PČR.
17.09 - 1, U Bulhara
-dopravní prostředekJednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou plně rozvinutý poţár OA Š
Felicia Combi 1.6 LXi. Plamenným hořením bylo vozidlo zcela zničeno. Příčinou
vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace pod předním oknem
v motorovém prostoru.
Škoda: 25.000 Kč
Uchráněno: 0 Kč
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17.21 - 12, Zvolská
-obytný objektJednotka HZS Praha, st.6, byla přivolána k případu spálených potravin v bytě
uţivatelky. Po vstupu do bytu bez poškození dveří potraviny odstaveny a uhašeny
vodou z místního zdroje. Příčinou poţáru beze škody byla nedbalost při tepelné
úpravě potravin.
18.18 – 20, Novopacká
- billboard –
Jednotka HZS Praha, st. 10, odstranila uvolněný billboard pomocí výškové
techniky. Případ byl bez předání.
18.53 – 5, Lékařská 4
-obytný objektJednotka HZS Praha vyprostila ţenu z balkónu obytného domu. Případ byl předán
ohlašovatelce.
19.27 – 17, Na Radosti
-kanalizaceJednotka HZS DPP Zličín likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v kanále
v areálu Depa Zličín. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření, škoda
poţárem nevznikla.
19.43 – 8, Horňátecká
-komunikaceJednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl z proraţené
nádrţe osobního automobilu. Případ byl bez předání.
19.50 – 16, Tunelářů
-obytný objektJednotka HZS Praha otevřela na ţádost ohlašovatelky vstupní dveře do bytové
jednotky ve 3.NP obytného domu. V bytě se nacházel syn, byl nalezen v pořádku,
případ byl předán ohlašovatelce.
20.28 – 3, U nákladového nádraţí
-ţelezniční vagónJednotky HZS Praha a HZS SŢDC likvidovaly dvěma proudy tlakové vody a C
proudem poţár vyřazeného nákladního vagónu v areálu nákladového nádraţí.
Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost nebo úmyslné zapálení, patrně v souvislosti
s dlouhodobým pobytem osob bez domova. Škoda poţárem nevznikla.
21.56 – 6, Na dlouhém lánu
-obytný objektJednotka otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové jednotky po
vstupu přes balkón pomocí výškové techniky. V bytě byla nalezena spící
uţivatelka, případ byl předán Policii ČR.
22.49 – 7, Letenský tunel
-tunelJednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v Letenském tunelu.
Bylo zjištěno, ţe se jedná o zvířený prach ze zametacího vozu, jednalo se o planý
poplach. Jednotka nezasahovala, případ byl předán Policii ČR.
23.22 – 10, Starostrašnická
-volné prostranství-

3

Jednotka HZS Praha upevnila uvolněný reklamní panel na sloupu. Případ byl bez
předání.
23.53 – 11, Klapálkova
-kontejnerJednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém
kontejneru. Poţárem byl poškozen kontejner, příčinou vzniku poţáru byla
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení.
Škoda: 7.000 Kč
23.58 – 15, U kabelovny
-provozní objektJednotka HZSP Zentiva likvidovala následky úniku vody v provozním objektu
v areálu podniku.
01.14 – 6, Aviatická
-letištěJednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v Terminálu 3.
Příčinou aktivace hlásiče byla porucha, jednalo se o planý poplach.
02.04 – 2, Legerova
-komunikaceJednotka HZS Praha zajistila uvolněné zavěšené reklamy nad vozovkou. Případ
byl bez předání.
03.12 – 15, Kozmíkova
-kontejnerJednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastových
kontejnerech. Poţárem byly poškozeny celkem tři plastové kontejnery, příčinou
vzniku poţáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení.
Škoda: 21.000 Kč
04.40 – 8, Křiţíkova
-obytný objektJednotka HZS Praha zkontrolovala místo po poţáru světelné reklamy na fasádě
obytného domu. Poţár byl likvidován před příjezdem práškovým PHP hlídkou
Policie ČR, poţárem byla poškozena elektroinstalace a plastový kryt reklamy.
Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace.
Škoda: 50.000 Kč
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