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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 23. 10. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 22. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 23. 10. 2009 

 

07.21 -  Bělohorská 

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla přivolána k úniku automobilového oleje 

z proraţené olejové vany osobního automobilu. Vyteklý olej asanován sorbentem. 

K jeho úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 

07.37 -  Merhoutova 

 - obytný objekt - 

 Jednotky HZS Praha, st.1, 4 a 6, likvidovaly v dýchací technice tlakovou vodou a 

4x PHP CO2 poţár centrálního rozvodu elektroinstalace v činţovním domě v nové 

bytové zástavbě. Plamenným hořením byla zcela zničena rozvodná skříň 

nezjištěného typu ve 2. NP včetně přívodních silových kabelů z podzemních garáţí 

v 1. PP. Sálavým teplem byla poškozena rozvodná skříň ve 3. NP a rozvod mezi 2. 

a 3. NP. Zplodinami hoření byly poškozeny rozvodné skříně a malba na 

komunikacích do výše posledního 5. NP a strop v podzemních garáţích v 1. PP na 

ploše cca 5 m
2
. V průběhu hasebního zásahu bylo pomocí automobilového ţebříku 

zachráněno z balkónů 6 osob (1 dítě) a pes. Pomocí vyváděcí dýchací techniky 

bylo po schodišti vyvedeno 6 osob. Domovní komunikace včetně podzemních 

garáţí byly odvětrány pomocí přetlakové ventilace. Příčinou vzniku poţáru byla 

technická závada elektroinstalace na přívodu do rozvodné skříně ve 2. NP. 

 

08.40 -  Na poříčí 

 - obytný objekt - 

 Jednotky HZS Praha, st. 1 a 2, byly přivolány z důvodu podezření na únik oxidu 

uhelnatého ke kontrole plynové karmy. Měřením koncentrace nebylo nic zjištěno. 

Karma byla uvedena do provozu a po 1 hodině provozu bylo provedeno další 

měření, které únik oxidu uhelnatého rovněţ nepotvrdilo. Uţivateli bytu doporučeno 

obrátit se na odborný servis. 

 

10.22 – U Smaltovny 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, provedla vstup oknem po nastavovacím ţebříku do 

bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byla nalezena nemohoucí ţena při 

vědomí. Byla předána ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 

10.31 – Spojovací 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu kouře z bytu v 1. NP činţovního 

domu v celkové rekonstrukci. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o prach ze 

suti při jejím odstraňování. Jednalo se o planý poplach. 

 

10.32 – 2, Jaromírova 

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila následky dopravní nehody OA, který se při 

DN převrátil na bok. Vozidlo bylo odpojením AKU zajištěno proti poţáru a únik 

PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Vozidlo bylo vráceno zpět na 

kola. Případ byl předán Policii ČR. 

 



 2 

11.23 – Modřanská 

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem naftu vyteklou na vozovku. Zdroj 

znečištění nebyl zjištěn. Informována pohotovost TSK. 

 

14.41 – Vavřenova 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 4 a 6, byla vyslána k případu kouře v panelovém domě. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny, které ponechal 

uţivatel bytu ve 4. NP bez dozoru na sporáku. Likvidováno uţivatelem před 

dojezdem jednotky. Jednotka nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 

při tepelné úpravě potravin. 

 

14.46 -  Brdlíkova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence vstup 

vchodovými dveřmi, pomocí planţety do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě 

byla nalezena ţena ex. Na místo byla povolána ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 

15.03 -  Wolfova 

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala sorbentem únik PHM z OA na ploše cca 2 x 

2 m. Poté na kříţení ulic Wolfova x Hennerova likvidovala jednotka další skvrnu 

PHM rovněţ na ploše cca 2 x 2 m pocházející pravděpodobně ze stejného vozidla. 

Případ byl předán MP. 

 

15.55 – Na Radosti  

 - metro – 

 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS  ve stanici metra „Zličín“. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe EPS byla aktivována vlivem poruchy čidla. Jednalo se o 

planý poplach. 

 

15.57 – Mikulandská 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala v dýchací technice, po násilném vstupu 

vchodovými dveřmi, jedním C proudem vodou od cisterny, po domovní komunikaci 

poţár stolu v obytné místnosti bytové jednotky 4 + 1 ve 4. NP činţovního domu. 

Plamenným hořením byl zničen zasaţený stůl a elektronika v  ohnisku poţáru. 

Sálavým teplem byla zničena plazmová TV a poškozeno další zařízení, vybavení a 

elektroinstalace v okolí ohniska poţáru. Zplodinami hoření byla zničena malba 

v celé bytové jednotce. Z bytu byl zachráněn pes. Příčinou vzniku poţáru byla 

nedbalost uţivatele bytu při pouţívání otevřeného ohně – ponechání hořící svíčky 

bez dozoru. Na místě Policie ČR – 158, které byl případ předán k dalšímu opatření.  

 

16.37 – Dvouletky 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla na ţádost občanů pomocí nastavovacího 

ţebříku vstup oknem do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě se nacházel 

spící muţ. Případ byl předán přítomné ZZS a Policii ČR. 

 

16.40 –  Ţitomírská 

 - popelnice – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou ţhnutí komunálního odpadu 

v plastové popelnici. Příčina vzniku poţáru beze škody nebyla zjištěna (úmysl, 

kouření). 
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17.15 – Karlovarská 

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k zasypání olejové skvrny na vozovce 

v délce cca 20 m. Vzhledem k tomu, ţe skvrna byla jiţ rozjeţděna projíţdějícími 

vozy a sorbent by byl neúčinný, jednotka nezasahovala.  

 

17.34 – Na Dlouhém lánu 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, provedla za asistence Policie ČR násilný vstup 

vchodovými dveřmi do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byl nalezen 

nemohoucí muţ při vědomí. Byl předán přítomné ZZS. Případ byl předán Policii 

ČR. 

 

17.57 – Milánská  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k případu vytékající vody z bytu v 8. NP 

panelového domu. Na místě se jiţ nacházeli pracovníci instalatérské pohotovosti, 

kteří uzavřeli hlavní uzávěr vody. Jednotka dále nezasahovala. Na místě Policie 

ČR. 

 

18.49 - U Dejvického rybníčku 

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha ochladila pomocí PHP CO2 ţhavé vodiče na lampě veřejného 

osvětlení. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada  elektroinstalace. 

 

19.00 - Škábova 

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v 2.NP obytného domu. 

 

19.59 - Štefánikův most  

 - most - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu labilní ţeny, která hrozila sebevraţdou 

skokem z mostu. Na základě sdělení policie, ţe osoba byla zajištěna, byla jednotka 

odvolána z cesty. 

 

20.11 -  U Slávie  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS DPP zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z linkového autobusu. 

 

20.47 -  Novořeporyjská  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. 

 

20.58 - Farského 

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu v 2.NP obytného domu. Zde byla nalezena  nemohoucí 

uţivatelka, která byla předána do péče ZZS. 
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21.31 - Nádraţní  

 - metro - 

 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu stanice. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

21.33 - Liberecká   

 - čerpací stanice - 

 Jednotka HZS Praha zabránila provizorní opravou vadného ventilu úniku plynu 

z PB tlakové lahve. 

 

22.22 - Nad Košinkou  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. 

 

00.02 -  K Šeberovu 

 - zahradní chata - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C poţár opuštěné a zdevastované 

zahradní chaty na ploše cca 4x4m. V průběhu zásahu bylo v blízkosti požářiště 

nalezeno ohořelé torzo lidského těla. Příčina vzniku poţáru bude předmětem 

došetření v dopoledních hodinách dne 23.10.2009, zřejmě souvisí s činností zde se 

zdrţujících bezdomovců - pravděpodobně se jednalo o neopatrnost při pouţívání 

otevřeného ohně. 

 

02.58 - Varnsdorfská 

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla na ţádost ZZS a za asistence 

Policie ČR násilný vstup do bytu v obytném domě. Na základě sdělení policie, ţe 

na místě není potřeba, byla jednotka odvolána z cesty. 

 

04.47 - Aviatická 

 - letiště - 

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

                                                                     Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    


