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Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne  07. 11. 200 9 do 06.00 hodin dne 08. 11. 2009 
 
06.09 - 3, Jeseniova  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně neopatrnost při kouření, 
nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
06.54 – 8, Bulovka  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha, st. 3, 7, a 1, byly vyslány k případu sebevražedného úmyslu 

skokem z okna. Uživatelka bytu otevřela na žádost Policie ČR sama. Jednotky dále 
nezasahovaly. 

 
06.56 – 18, Místecká 449 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, vyprostila osobu ze zablokovaného výtahu  

v panelovém domě. Výtah byl zajištěn proti dalšímu použití. 
 
07.31 – 5, Jinonická  
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala 2C proudy vodou od cisterny požár bývalé 

částečně zděné zahradní chaty na zcela opuštěném a zarostlém pozemku. 
Plamenným hořením byl objekt zjevně obývaný bezdomovci zcela zničen.  Příčina 
vzniku požáru nebyla zjištěna.  

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
09.06 – 10, Sečská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, otevřela bez poškození na žádost uživatelky 

zabouchnuté vchodové dveře do bytové jednotky v činžovním domě. Hrozilo 
nebezpečí požáru od zapnuté žehličky. Případ byl předán uživatelce. 

 
11.16 – 7, Františka Křížka  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, provedla na žádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup vchodovými dveřmi do bytové jednotky v činžovním domě. V bytě byl 
nalezen muž ex. Případ byl předán Policii ČR. 

 
11.21 – 15, Newtonova  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, byla vyslána k případu nakloněného stromu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zdravý strom. Nebezpečí pádu nehrozilo. 
Jednalo se o planý poplach.  

 
11.22 – 14, Chlumecká – parkoviště MHD metro „Černý Most“  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou požár akumulátorů ve 

schránce pod podlahou autobusu MHD Karosa B732. Plamenným hořením byl 
prostor uložení akumulátorů včetně elektroinstalace a akumulátorů zcela zničen. 
Sálavým teplem byla poškozena podlaha autobusu na ploše cca 2 m2. Příčinou 
vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace – zkrat na přívodním kabelu 
ke startéru vlivem proudového přetížení při poruše startéru. 

 Škoda: 50.000 Kč Uchráněno: 1,45 mil. Kč 
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12.49 – 4, U Pernštejnských  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, otevřela na žádost uživatele bez poškození 

zabouchnuté dveře do bytové jednotky v činžovním domě.  
 
13.21 – 1, Mariánské hradby – stanice tramvají  
 - odpadkový koš -  
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu 

v plechovém odpadkovém koši na stanici tramvají „Letohrádek Belveder“. Příčina 
vzniku požáru nebyla zjištěna (pravděpodobně kouření).  

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
  
13.39 – 11, Ke Kateřinkám  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, vyprostila pomocí automobilového a nastavovacího 

žebříku ženu zaklíněnou v zábradlí na balkóně ve 3. NP panelového domu.  
 
 14.36 – 4, 5. května – sjezd Pankrác–Podolí  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala tlakovou vodou požár v motorovém prostoru 

OA Honda S2000 AP1. Plamenným hořením byla zničena veškerá elektroinstalace 
v motorovém prostoru. Sálavým teplem byly poškozeny pryžové a plastové díly 
motoru a zničeno karbonové víko motorového prostoru. Příčinou vzniku požáru byla 
technická závada elektroinstalace v motorovém prostoru. 

 Škoda: 100.000 Kč Uchráněno: 250.000 Kč 
  
14.50 – 7, Bubenské nábřeží x Argentinská   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala sorbentem olejovou skvrnu na vozovce 

z nezjištěného zdroje v délce cca 20 m.  
 
15.36 – 7, Veletržní  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odčerpala pomocí plovoucích čerpadel vodu ze 

zatopeného sklepa činžovního domu. 
 
15.43 – 8, Petra Slezáka  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, vyprostila pomocí páčidla ženu za zablokovanými 

dveřmi v obytné místnosti činžovního domu. 
 
15.45 – 4, Ružinovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla pomocí automobilového žebříku  násilný vstup 

balkónovými dveřmi do bytové jednotky v panelovém domě. V bytě byla nalezena 
žena při vědomí. Byla předána přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
15.49 – 15, Lessnerova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla na žádost Policie ČR a za její asistence vstup 

po automobilovém žebříku oknem do bytové jednotky v panelovém domě. V bytě 
byla nalezena dezorientovaná žena. Byla předána přítomné ZZS. Případ byl předán 
Policii ČR. 

 
16.53 – 5, Podbělohorská   
 - přírodní prostředí – 
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 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k případu kouře v dáli. Průzkumem bylo 
zjištěno, že se pravděpodobně jednalo o pálení listí pod dozorem majitelů na 
soukromém oploceném pozemku. Jednalo se o planý poplach. 

 
16.55 – 4, Kunratická spojka   
 - vrakoviště – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, byla vyslána k případu kouře z areálu vrakoviště. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o pálení odpadu pod dozorem 
zaměstnanců (nahlášeno majitelem na MP, KOPIS HZS Praha nebyl informován) 
v areálu soukromé firmy. Jednalo se o planý poplach. 

 
18.53 – 13, Petržílkova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha prověřila signalizaci hlásiče EPS v obytném domě. Příčinou 

aktivace hlásiče bylo neúmyslné spuštění čidla, jednalo se o planý poplach. 
 
19.22 – 4, Dačického   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ohlašovatelky zabouchnuté vstupní dveře 

do bytové jednotky. Případ byl předán ohlašovatelce.  
 
19.34 – 10, Kubánské nám.  
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastové 

popelnici. Požárem byla popelnice zničena, příčinou vzniku požáru byla nedbalost 
při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 1.000 Kč 
  
 
19.56 – 8, Čimická 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení, škoda požárem nevznikla. 

  
20.19 – 8, Libčická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení, škoda požárem nevznikla. 

  
 
00.40 – 4, Mojmírova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Požárem byl poškozen kontejner, příčinou vzniku požáru byla nedbalost 
při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000 Kč 
  
02.14 – 9, Sokolovská 
 -demolice- 
 Jednotky HZS Praha likvidovaly dvěma C proudy vody požár opuštěného 

nevyužívaného objektu na psím hřišti. Dle informace Policie ČR objekt často 
obývaly osoby bez domova. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení, škoda požárem nevznikla. 

  
03.53 – 16, Černošická x V alejích   
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 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem motorovou naftu na vozovce, která unikla 

z násilně poškozené nádrže nákladního automobilu.  Dalšímu úniku bylo zabráněno 
havarijním tmelem, část nafty uniklo do zeminy na krajnici. O případu bylo 
informováno OS KŠ MHMP, případ byl předán Policii ČR. 

 
05.55 – 16, K Nové Vsi  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala dvěma C proudy vody opuštěné dřevěné chaty, 

určené zřejmě k demolici. Chata byla požárem zcela zničena, příčina vzniku požáru 
a upřesnění škody bude předmětem došetření v dopoledních hodinách.  

 Škoda: 0 Kč 
   
 


