
Hlášení  o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy  
 
                    od 06.00 hodin dne 23. 11. 2009 do 06.00 hodin dne 
24. 11. 2009 
 
  
07.20 – 7, Heřmanova  
 
- obytný objekt – 
 
Jednotka HZS Praha, st. 3, otevřela vchodové dveře do bytové jednotky ve 
3. NP činžovního domu. V bytě byla nalezena nemohoucí osoba. Byla předána 
přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 
 
  
07.58 – 21, U Trativodu   
 
- železniční  stanice – 
 
Jednotka HZS SŽDC odstranila pomocí motorové pily větve stromů, které  
zasahovaly do profilu tratě v areálu ž.st. Klánovice. 
 
  
  
09.01 – 7, Na Zámyšli  
 
- obytný objekt – 
 
Jednotka HZS Praha, st. 7, provedla násilný vstup vchodovými dveřmi do 
bytové jednotky ve 4. NP činžovního domu. Za dveřmi byla nalezena zraněná 
osoba. Byla předána přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 
 
  
09.53 – 10 Sazečská  
 
- ústřední  dílny DPP – 
 
Jednotka HZS Metro prověřila aktivaci EPS v provozu kompresorovny. 
Průzkumem nebyla příčina aktivace čidla zjištěna. Jednalo se o planý 
poplach. 
 
  
10.25 – 10, Topolová  
 
- obytný objekt – 
 
Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k případu utrženého plechu na 
střeše panelového domu. Jednalo se o uvolněný plech cca 5 x 1 m při 
rekonstrukci střechy odbornou firmou. Jednotka vymezila páskou nebezpečný 
prostor na komunikaci pro pěší a plech odstranila pomocí automobilového 
žebříku. Případ byl předán zaměstnancům firmy a Policii ČR. 
 
  
11.09 – 12, Okružní  



 
- dopravní  prostředek – 
 
Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala v DT tlakovou vodou plně rozvinutý 
požár OA   značky RENAULT 19. Automobil parkoval na parkovišti před 
panelovým obytným domem. Z domu pozoroval svědek  pachatele, jenž 
přistoupil k autu, z kanystru pod auto nalil hořlavinu a poté ji zapálil. 
Požárem byl automobil zcela zničen.  
Škoda: 30.000,- Kč 
 
  
12.02 – 3, Na Viktorce  
 
- volné prostranství  – 
 
Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila pomocí motorové pily strom, který 
padl na komunikaci. 
 
  
12.20 -  5, Od Vysoké  
 
-obytný objekt- 
 
Jednotka HZS Praha, st.7, byla přivolána k případu zpřístupnění bytu. 
Příslušníci jednotky násilně a bez poškození otevřeli dveře bytu. Uvnitř 
nalezená nemohoucí uživatelka byla předána ZZS. 
 
  
13.07 -  8, V zahradách  
 
-rekonstruovaný  objekt- 
 
Jednotka HZS Praha, st.3, byla přivolána k požáru rekonstruovaného bytu v 
3. nadzemním podlaží. Hořelo v místnosti, která sloužila jako šatna 
zaměstnanců. Požárem poškozen el. přímotop, halogenové svítidlo, izolace 
el. kabelů a balkónové dveře. Požár způsobil svojí nedbalostí uživatel 
místnosti, který ponechal zapnutý el. teplomet v blízkosti papírových 
kartónů. Hašeno vodou, dodávanou 1C proudem z vlastního zdroje jednotky. 
Zakouřený byt a schodiště nuceně odvětrány.  
Škoda: 10.000.- Kč 
 
 
  
13.51 -  5, Nad Zlíchovem  
 
-opuštěný  objekt- 
 
Jednotka HZS Praha, st.7, byla přivolána k požáru odpadu v opuštěném 
přízemním domku půdorysných rozměrů 8 x 6 m. Hašeno vodou, dodávanou 2C 
proudy z vlastního zdroje. Následně rozebírány dřevěné konstrukce. Dům 
užívaly  osoby bez přístřeší. V domku se již žádné nenacházely. Příčina 
vzniku  nebyla zjištěna (kouření, úmysl, otevřený oheň). Škoda nevznikla.  
 
 



  
14.41 -  15, Náměstí Přátelství  
 
-bytový komplex- 
 
Jednotka HZS Praha, st.5, prověřovala EPS v komplexu bytové zástavby 
„Slunný vršek“.  Průzkumem žádné příznaky požáru nezjištěny, jednalo se o 
planý poplach. Čidlo aktivováno prašností při stavebních úpravách. 
 
  
15.20 -  6, Bělohorská  
 
-volné prostranství- 
 
Příslušníci jednotky HZS Praha, st.2, uhasili vodou z džberové stříkačky 
hromadu shrabaného listí. Pálení listí nebylo zajištěno. Škoda nevznikla. 
PČR se na místo nedostavila. 
 
 
 
  
15.40 -  14, Národních hrdinů  
 
-volné prostranství- 
 
Příslušníci jednotky HZS Praha, st.5, rozřezali nalomený smrk. 
 
  
15.45 -  10, Kodaňská  
 
-obytný objekt- 
 
Jednotka HZS Praha, st.1, zajistila uvolněnou omítku fasády v úrovni 4. 
patra. Před dojezdem část omítky opadala a poškodila celkem 3 parkující 
osobní automobily. 
 
  
16.42 -  4, 5. května  
 
-komunikace- 
 
Jednotka HZS Praha, st.6, asanovala rozježděné vyteklé provozní kapaliny 
v délce 20 m. Jednalo se o chladící kapalinu z osobního automobilu. 
 
  
16.58 -  10, U vršovického nádraží  
 
-škola- 
 
Jednotka HZS Praha, st.1, byla přivolána k případu zakouření sklepních 
prostor ZŠ. Ve škole nebyly žádné děti. Průzkumem zjištěno, že hoří odpad 
v kotelně na ploše 2 m2. Uhašeno vodou z místního zdroje. Příčina požáru 
beze škody nebyla zjištěna. Zakouřené prostory školy nuceně odvětrány. 
PČR se na místo nedostavila. 



 
 
 
  
17.17 -  8, Pivovarnická  
 
-obytný objekt- 
 
Jednotka HZS Praha, st.3, byla přivolána k případu zpřístupnění bytu. 
Dveře bytu otevřeny bez poškození, další opatření provedli příslušníci 
PČR. 
 
  
17.19 - 18, Rychnovská  
 
-obytný objekt- 
 
Jednotka HZS Praha, st.3, byla vyslána k případu vyproštění osoby z 
kabiny výtahu, který se následkem poruchy zastavil mezi úrovní 1. a 2. 
NP. Osoba vyproštěna a výtah zajištěn proti dalšímu používání do doby 
jeho opravy. 
 
  
18.13 -  13, Jeremiášova  
 
-volné prostranství- 
 
Jednotka HZS Praha, st.7 a jednotka SDH Řeporyje byly vyslány k požáru 
travního porostu na ploše 10 m2.  Uhašeno vodou z vlastního zdroje. 
Příčina požáru beze škody nebyla zjištěna. PČR se na místo nedostavila. 
 
 
 
  
19.03 - 8, Davídkova 
 
- provozní  objekt - 
 
Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k čerpání vody ze zatopené 
strojovny. Voda musela být uzavřena pracovníky vodáren. Po uzavření 
uzávěrů voda samovolně odtekla do kanalizace. 
 
  
19.54 - 6, Bělohorská  
 
- obytný objekt - 
 
Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána ke zjištění původu kouře domě. 
Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o připálenou plastovou nádobu na 
sporáku. Požárem ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost uživatele bytu při přípravě potravin. 
 
Škoda: 0,-Kč 
 



    
 
  
20.01 - 4, Mikuleckého  
 
- obytný objekt - 
 
Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána ke zjištění původu kouře domě. Po 
telefonickém vyrozumění OPIS byla jednotka odvolána z cesty. 
 
  
22.01 - 9, Ctěnická  
 
- komunikace - 
 
Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 
Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu na ploše cca 15m2 
sorbentem. 
 
  
22.24 - 8, Zenklova  
 
- vrak osobního automobilu - 
 
Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali proudem tlakové vody 
požár interiéru vraku osobního automobilu nezjištěného typu. Požárem 
pravděpodobně ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné 
zapálení neznámým pachatelem. 
 
Škoda: 0,- Kč 
 
 
 
  
22.51 - 9, Bílinská  
 
      - plastová popelnice -  
 
Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali proudem tlakové vody 
požár odpadu v plastové popelnici. Požárem byla celá popelnice zcela 
zničena. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení 
neznámým pachatelem. 
 
Škoda: 7 000,-Kč 
 
       
 
  
22.56 - 5, Radlická  
 
- komunikace - 
 



Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci 
jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM 
zasypali sorbentem. 
 
  
23.34 - 1, Jiráskův most  
 
- komunikace - 
 
Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění úniku oleje na ploše cca 
5 x 3m z černé skládky pod mostem. Místo případu předáno MP, která 
zajistí likvidaci. 
 
  
00.49 - 16, Výpadová  
 
- volné prostranství  - 
 
Příslušníci jednotek HZS Praha st.8 a 7 likvidovali vodními proudy 4C v 
DT požár travního porostu na ploše cca 100 x 200m. Požárem ke škodě 
nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost neznámé 
osoby při odhození nedopalku cigarety, vyloučit nelze ani úmyslné 
zapálení. 
 
Škoda: 0,-Kč 
 
 
 
  
01.01 - 6, Aviatická  
 
- provozní  objekt - 
 
Jednotka HZS Letiště  byla vyslána k zajištění uvolněných plechů. 
Příslušníci jednotky volné plechy odstranili a ostatní zajistili. 
 
  
02.35 - 17, Na radosti  
 
- provozní  objekt - 
 
Jednotka HZS Metro Zličín byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 
Příčina reakce čidla nebyla zjištěna. 
 
  


