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

                    od 06.00 hodin dne 24. 11. 2009  do 06.00 hodin dne 25.  11. 2009 
 
06.03 - 15, Švehlova  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Mitas byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

bylo zjištěno, že reakci čidla způsobila jeho porucha. 
 
06.39 – 21, Českobrodská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu uvízlého ve sloupu. Jednotka vyprostila jednu osobu pomocí 
hydraulických nůžek a předala ji ZZS, provedla protipožární opatření a zasypala 
sorbentem vyteklé provozní kapaliny. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno 
Policii ČR. 

 
06.54 – 8, Burešova 
 -travní porost- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala požár travního porostu o rozloze              

5 x 8 metru pomocí proudu tlakové vody. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
Předáno Policii ČR. 

  
07.39 – 16, Radotínská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu požáru travního porostu. 

Průzkumem na místě jednotka nic nenalezla, nezasahovala a jednalo se o planý 
poplach. 

 
08.30 – 14, V chaloupkách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu otevření bytu. Na místě 

uživatelka sama otevřela. Jednotka vyčkala s uživatelkou na příjezd ZZS. 
 
08.34 – 21, U trativodu  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS České dráhy byla vyslána k prořezání větví v okolí profilu železniční 

tratě. Jednotka odstranila překážející větve pomocí motorové pily. 
 
09.10 – 2, Náměstí Míru  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Metro likvidovala následky dopravní nehody autobusu MHD a 

tramvají. Tři zraněné osoby předány do péče ZZS. Jednotka provedla protipožární 
opatření a zasypala sorbentem vyteklé provozní kapaliny. Životní prostředí 
ohroženo nebylo. 

 
11.27 – 11, Kunratická spojka  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

vozidla bez zranění. Jednotka vyprostila vozidlo uvízlé mimo vozovku pomocí 
automobilového jeřábu, provedla protipožární opatření a zasypala vyteklé provozní 
kapaliny sorbentem. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno Policii ČR. 

 
11.43 – 12, Kutilova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 násilným vstupem otevřela bytovou jednotku. 

Nemohoucí uživatelka bytu předána do péče ZZS. Předáno Policii ČR. 
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11.47 – 3, Seifertova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody tří osobních 

vozidel bez zranění. Jednotka provedla protipožární zabezpečení, zasypala 
sorbentem vyteklé provozní kapaliny a předala místo případu Policii ČR. Životní 
prostředí ohroženo nebylo. 

 
11.47 – 16, Ke Zděři  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 násilným vstupem otevřela na žádost Policie ČR 

rodinný dům. Předáno Policii ČR. 
 
13.39 – 5, Pod Klamovkou  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření bytu. Po příjezdu na 

místo bylo zjištěno, že si uživatelka otevřela sama. Byla předána do péče ZZS. 
 
13.58 – 6, Kafkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. 

Jednotka na místě nebyla potřeba a nezasahovala. 
 
14.24 – 4, Jihozápadní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela násilným vstupem přes okno rodinný domek 

pro Policii ČR. V bytě nalezena osoba exitus. Jednotka uvolnila přístupovou cestu 
pro lékaře pomocí motorové pily a rozbrusovacího agregátu. Předáno Policii ČR. 

 
15.05 – 6, Aviatická  
 -EPS- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě 

nebylo nic nalezeno, jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 
 
15.17 – 3, K Červenému dvoru    
 -technologický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu požáru v komínu 

dieselagregátu. Požár byl uhašen před příjezdem jednotky dvěma PHP CO2 
pracovníky servisní firmy, která prováděla revizi. Příčinou vzniku požáru byla 
technická závada na dieselagregátu. 

 Škoda: 0,-  
  
16.16 – 9, Vysočanská   
 -stanice metra- 
 Jednotka HZS Metro vyprostila tři osoby uvízlé v kabině výtahu ve stanici Střížkov. 

Výtah byl zajištěn proti opětovnému spuštění. 
 
16.45 – 15, Loučimská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala 1 C proudem požár dvou místností 

třípokojového bytu. Požárem bylo vybavení pokojů zničeno. Zplodiny hoření očadily 
malbu v bytové jednotce. Dvě osoby byly zachráněny. Příčina vzniku požáru a 
doplnění fotodokumentace bude předmětem došetření, které se uskuteční 
v dopoledních hodinách.    

 Škoda: 700.000,-  
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17.43 – 3, Jana Želivského  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotky HZS ČD a HZS Praha stanice 5 likvidovaly 2 C proudy a tlakovou vodou 

v DT požár dvou vyřazených nákladních vagónů. Požárem byl vagón zcela zničen. 
Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0,-  
  
 
18.57 – 9, Pod Harfou  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu muže, který se polil hořlavou 

kapalinou a hrozil sebeupálením. Jednotka na žádost Policie ČR muže preventivně 
opláchla tlakovou vodou. Poté byl policií zajištěn a předán přítomné ZZS. 

 
04.07 – 6, Aviatická   
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že teplotní 

čidlo reagovalo na vysokou teplotu v přetopené místnosti. Jednalo se o planý 
poplach.   

 


