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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 24. 10. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 23. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 24. 10. 2009 

 

07.21 – 5, Zavátá 

 -rodinný dům- 

 Jednotka HZS Praha stanice 8 otevřela bez poškození dveře u rodinného domu 

pomocí klíčů. Zraněnému majiteli poskytla předlékařskou první pomoc a předala ho  

ZZS. 

 

08.04 – 10, Chodovská  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu s tramvají. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala vyteklé 

provozní kapaliny sorbentem a odstranila vozidlo z kolejí. Osoby z vozidla byly 

vyproštěny před příjezdem jednotky a jeden zraněný v péči ZZS. Předáno Policii 

ČR. 

 

09.00 – 11, K Šeberovu 

 -zahradní chatka- 

 Příslušníci OBZP HZS Praha společně s příslušníky SKPV Policie ČR provedli 

došetření případu poţáru zahradní chatky.  

 

09.16 – 5, Na srpečku  

 -strom- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala pomocí motorové pily padlý strom přes 

cestu. Předáno Policii ČR. 

 

10.10 – 10, Škábova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu protékající vody obytnou 

budovou. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o prasklý odpad pod 

vanou v bytě v 11. patře. Předáno uţivateli. 

 

10.58 – 6, Vítězné náměstí 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS DPP vyprostila jednu osobu uvízlou v kabině výtahu ve stanici 

metra. Výtah byl zajištěn proti pohybu.  

 

11.16 – 6, Aviatická  

 -EPS- 

 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe příčinou spuštění čidla byly pravděpodobně výpary. Jednotka 

nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 

 

11.27 – 5, Jinonická 

 -sklep- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala poţár odpadu 2 x 2 metry ve sklepních 

prostorách neobydleného domu tlakovou vodou v dýchací technice. Předáno Policii 

ČR. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 
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11.39 – V břízkách  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 násilně otevřela bytovou jednotku s podezřením na 

nemohoucí osobu. V bytě nalezen pouze pes. Předáno Policii ČR. 

 

12.04 – U kabelovny  

 -EPS- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe příčinou spuštění čidla byla zvýšená prašnost při práci s vrtačkou. 

Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 

 

12.04 – 10, Pod altánem  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela bez poškození bytovou jednotku pomocí 

nastavovacího ţebříku pro ZZS. Nalezená uţivatelka předána do péče ZZS. 

 

12.28 – 10, Sazečská  

 -EPS- 

 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe příčinou spuštění čidla byla zvýšená prašnost při práci s vrtačkou. 

Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 

 

12.55 – 19, Budovatelská 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala poţár motorové části osobního 

automobilu pomocí práškového PHP 6. Poţár poničil motorový prostor. Příčinou 

vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace motoru. 

 

13.41 – 6, Mlýnská 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala vyteklý motorový olej pomocí sorbentu 

v délce 400 m. Malé mnoţství oleje uniklo do kanalizace. 

 

14.57 – 5, Barrandovský most  

 -komunikace 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu uvolnění komunikace. 

Překáţka v podobě automobilu odjela před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. 

 

15.03 – 6, Aviatická 

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala pomocí sorbentu vyteklé barvy a ředidla na 

letištní komunikaci. 

 

15.36 – 17, Šimonova 1108/5 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala vodou z místního zdroje poţár potravin. 

V bytě se nikdo nenacházel. Jednotka ochladila kastrol a vypnula vařič. Předáno 

Policii ČR. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin. 

 

15.44 – 2, Ječná 516/28 

 -obytný objekt-- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 1 C proudem v dýchací technice poţár 

postele v bytové jednotce. V bytě se nikdo nenacházel. Poţár poničil postel, 

sádrokartonové stěny a strop dětského pokoje. Zplodiny hoření očadily celou 

bytovou jednotku.  
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15.53 – Nádraţní 

 -koš- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár 

odpadu v plechovém koši na tramvajové zastávce. Příčina vzniku poţáru nebyla 

zjištěna. 

 

16.29 – 9, Kolbenova  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 a SDH Satalice likvidovaly 2 C proudy poţár 

travního porostu a pneumatik o rozměrech 2 x 4 metry. Příčina vzniku poţáru 

nebyla zjištěna. 

 

17.00 – 6, Jugoslávských partyzánů  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela násilně bytovou jednotku. V bytě nalezen 

nemohoucí uţivatel a předán ZZS. 

 

17.29 – 9, Kolbenova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu poţáru v dáli. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o kouřící komín. Nebezpečí nehrozilo a 

jednotka nezasahovala. Jednalo se o planý poplach. 

 

17.47 – 10, Ellnerové 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu zabouchnuté ţeny po 

manţelské hádce. Jednotka ţenu vyprostila pomocí nastavovacího ţebříku. 

Předáno Policii ČR. 

 

17.57 – 6, Nad Bořislavkou  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala pomocí sorbentu vyteklé PHM 

z osobního automobilu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. Předáno Policii ČR. 

 

 

18.05 – 10, Petrohradská  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla vstup po automobilovém ţebříku oknem bez 

poškození do bytové jednotky v 5. NP činţovního domu. V bytě uzavřela z důvodu 

úniku vody přívod vody do bojleru a karmy. Na místo se dostavila pohotovost PRE 

a.s., které byl případ předán. 

 

19.06 – 5, Lamačova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 8, byla vyslána k otevření bytové jednotky v panelovém 

domě, ve které došlo k unikání vody. Uţivatelka bytu otevřela před zahájením 

zásahu. Jednalo se o uvolněnou hadici v automatické pračce. Případ byl předán 

Policii ČR a uţivatelce. 

 

20.24 – 2, Havlíčkovy sady 

 - kolektory – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, sníţila pomocí přetlakové ventilace koncentraci 

unikajícího plynu z kolektoru pro plynárenskou pohotovost.  
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20.31 – 4, V Horkách  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla za asistence Policie ČR násilný vstup po 

automobilovém ţebříku oknem do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byla 

nalezena na zemi leţící nemohoucí ţena při vědomí. Byla předána přítomné ZZS. 

Případ byl předán Policii ČR. 

 

20.35 – 10, Jetelová  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 

20.46 – 10, Hlohová 

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 

20.51 – 10, Sněţenková x Holubkova 

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 

21.01 – 10, Škábova 

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 

21.22 – 3, Koněvova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, přestřihla pákovými nůţkami řetěz zajišťující dveře 

bytové jednotky v činţovním domě. V bytě nebyl nikdo nalezen. Případ byl předán 

Policii ČR. 

 

21.40 – 17, Jiránkova 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, vyprostila 2 osoby ze zablokovaného výtahu 

v panelovém domě. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pouţití.  

 

21.47 – 2, Ječná 

 - odpad – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou ţhnoucí molitanovou matraci 

na meziblokovém dvoře. Jednalo se o skryté ţhnoucí loţisko po poţáru postele. 

 

23.25 – 13, Skandinávská 

 - obchodní centrum – 

 Jednotky HZS Praha, st. 2 a 7, prověřily aktivaci EPS v OC. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe EPS byla aktivována vlivem poruchy systému. Na místo byl povolán 

technik na opravu. Jednotky odpojily do doby opravy SHZ. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

00.16 – 10, Holandská 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup po automobilovém ţebříku oknem do bytu ve 4. NP činţovního domu. 

V bytě se nacházel tvrdě spící muţ bez zranění. Případ byl předán Policii ČR. 
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01.40 – 19, U Čističky 

 - kontejnery, popelnice – 

 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

ve 3 plastových kontejnerech a 1 plastové popelnici. Příčinou vzniku poţáru bylo 

pravděpodobně úmyslné zapálení. 

 

01.50 – 10, Chmelová 

 - kontejnery – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

ve 3 plastových kontejnerech. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. 

 

02.06 – 14, Splavná – parkoviště restaurace 

 - dopravní prostředky – 

 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny plně 

rozvinutý poţár OA. Vozidlo bylo plamenným hořením kromě motorového prostoru 

a kol zcela zničeno. Sálavým teplem byla poškozena plastová lišta na hraně PP 

dveří vedle zaparkovaného OA. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení 

pravděpodobně za pouţití hořlavé kapaliny v zápalné láhvi. Případ byl předán 

Policii ČR. 

 

02.18 – 9, Na Břehu 

 - kontejnery – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny poţár 

komunálního odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Příčinou vzniku poţáru bylo 

pravděpodobně úmyslné zapálení. 

 

04.15 – 17, Socháňova 

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém odpadkovém koši na sloupu VO. Koš nebyl poţárem poškozen. 

Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). 

 

04.19 – 3, Škroupovo nám. 

 - kontejner – 

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

v plechovém kontejneru a plastovém odpadkovém koši. Příčinou vzniku poţáru 

bylo úmyslné zapálení. 

 

05.26 – 10, Nad Vršovskou horou 

 -opuštěná budova- 

 Jednotky HZS Praha st. 1 a 5, likvidovaly 3C proudy poţár vyřazeného nábytku ve 

staré plechové garáţi cca 30 x 15 m a stěny celodřevěného jednopodlaţního 

objektu cca 10 x 15 m na ploše cca 10 m
2
. 

  

05.43 – 15, Praţská 

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha, st. 4 likvidovala 1C proudem poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). Policie se 

nedostavila. 

    

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


