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

                    od 06.00 hodin dne 16. 10. 2009  do 06.00 hodin dne 17.  10. 2009 
 
06.34 – 4, Kremličkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla násilný vstup do bytu. V bytě nalezená 

osoba předána ZZS. 
 
06.54 – 7, Letohradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu kouře v domě. Průzkumem 

zjistila uživateli likvidovaný požár infrazářiče a kalhot v bytě 2 + kk ve 3.NP 
pětipodlažního domu. Příčinou vzniku požáru bylo nedodržení odstupových 
vzdáleností hořlavých materiálů od topidla. 

 Škoda: 1 000 Kč 
  
08.00 – 6, Horoměřická  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody jednoho OA. 

Odpojila AKU, zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a odstranila pomocí 
navijáku vozidlo z vozovky. Předáno Policii ČR. 

 
08.24 – 11, Brechtova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 vyprostila osobu z porouchaného výtahu a zajistila 

ho proti použití. 
 
09.07 – Za zastávkou  
 -maringotka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána ke kontrole po požáru maringotky. 

Průzkumem zjistila, že se jedná o lokalizovaný požár vybavení maringotky 
používané jako kancelář sběrného dvora a provedla dohašení džberovou 
stříkačkou. Požárem byla zasažena stolní tiskárna a psací stůl. Tepelným 
působením požáru bylo poškozeno některé další vybavení a části maringotky 
(elektroinstalace, vnitřní obložení, apod.). Na vstupních dveřích byly stopy násilného 
vstupu a obsluha uvedla, že došlo k odcizení malého trezoru s hotovostí cca 4 500 
Kč. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

  
10.17 – 6, Evropská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody jednoho OA. 

Odpojila AKU a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Předáno Policii ČR. 
 
10.44 – 4, U plynárny  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody třech 

dodávkových vozů. Jednu osobu předala do péče ZZS a zasypala sorbentem uniklé 
provozní kapaliny. 

 
11.34 – 1, Ve Smečkách  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 na žádost Policie ČR opláchla tlakovou vodou 

chodník. 
 
12.04 – 19, Rážová  
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 
bytu přes okno. V bytě byla nalezena osoba při vědomí. Předáno Policii ČR. 

 
12.23 – 5, Šternova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytu. V bytě nalezenou nemohoucí osobu předala ZZS. 
 
12.24 – 15, Ke Kablu  
 -komun 
 Jednotka HZS Zentiva zasypala sorbentem malé množství vyteklého oleje. 
 
14.24 – 19, Radvanická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla násilný vstup do sklepa, kde uzavřela 

hlavní uzávěr vody z důvodu prasklého potrubí v bytě. 
 
16.18 – 4, Na hřebenech  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci čidla EPS v areálu. Jednalo se o 

planý poplach. 
 
16.45 – 3, Pod Jarovem  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k požáru myčky nádobí. Jednalo se o 

žhnutí zástrčky prodlužovacího kabelu k myčce. 
 
17.41 – 9, Vysočanská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody autobusu a 

osobního vozu bez zranění. Jednotka odpojila AKU a zajistila vozidla proti požáru. 
 
17.51 – 8, Trojská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody se zraněním 

dvou osob zaklíněných v havarovaném voze. Jednotka osoby vyprostila,  předala 
ZZS,  odpojila AKU a zajistila vozidla proti požáru. 

 
23.07 -  3, Českobratrská  
 -obytný objekt- 
 Na žádost PČR otevřeli příslušníci HZS Praha stanice 1 bez poškození dveře bytu. 

Uživatelka byla v pořádku. 
 
 
23.27 -  8, Toruňská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k požáru směsného odpadu 

v plechovém kontejneru. Uhašeno vodou dodávanou B proudem na volný výtok 
z vlastního zdroje. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení nezjištěným 
pachatelem. Požárem škoda nevznikla. 

  
00.04 -  8, Na Žertvách  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k ohništi, v němž nezjištěné osoby 

vypalovaly izolací kabelů za účelem získání sběrného odpadu. Ohniště uhašeno 
před dojezdem. Požárem škoda nevznikla. 
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00.18 -  8, Katovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k požáru papírových letáků a dveří na 

chodbě v přízemí výškového panelového domu. Uhašeno občany vodou z místního 
zdroje. Příslušníci jednotky zakouřené přízemí nuceně odvětrali. Příčinou požáru 
bylo úmyslné zapálení nezjištěným pachatelem. 

 Škoda: 2.000,- Kč 
  
01.44 -  5, Peroutkova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zajistila místo dopravní nehody  jednoho automobilu. 

Zraněná osoba ošetřena ZZS. Odpojen AKU, asanovány vyteklé provozní náplně.  
Po zadokumentování situace PČR automobil odstraněn z vozovky. 

 
02.51 -  3, Jana Želivského  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody  jednoho automobilu. 

Nikdo nebyl zraněn. Odpojen AKU, asanovány vyteklé provozní náplně.   
 
04.54 -  2, Žitná  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu vyproštění osob z kabiny 

výtahu. Na místě bylo zjištěno, že se žádné osoby ve výtahu nenacházejí, jednalo 
se o planý poplach. 

 
05.07 -  9, Ke Klíčovu  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k požáru přístavku 5 x 3 m objektu 

v demolici. Hašeno vodou dodávanou 1C proudem z vlastního zdroje. Příčina 
požáru beze škody nebyla zjištěna, ale souvisí s pohybem osob bez přístřeší, které 
v objektu přespávaly (kouření, otevřený oheň, úmysl). 

  
05.11 -  10, Murmanská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k prověření údajného zakouření sklepa. 

Na místě bylo zjištěno, že se jedná o únik páry z parovodního potrubí. Vyrozuměna 
Pražská teplárenská a.s.. Jednotka dále nezasahovala. 

 
05.18 -  6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach - 

porucha čidla. 
 
05.31 -  17,  Řevnická  
 -stanice metra- 
 Jednotka HZS Metra prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach - 

porucha čidla. 
 
06.52 -  11, Steinerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 násilně otevřela dveře bytové jednotky. Nemohoucí 

uživatelka (cca 80 let) byla předána ZZS. 
 
 
 


