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

                    od 06.00 hodin dne 30. 11. 2009 do 06.00 hodin dne 01. 12. 2009 

 

 

07.07 – 4, Jiţní spojka   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, odstranila následky dopravní nehody dvou dodávek. 

Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru a únik PHM a provozních 

kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 

07.25 – 21, U Trativodu   

 - ţelezniční svršek – 

 Jednotka HZS SŢDC prořezala pomocí motorové pily křoví a větve v traťovém 

profilu v areálu ţelezniční stanice „Praha-Klánovice“. 

 

08.06 – 15, Švehlova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala sorbentem únik oleje z proraţené olejové 

vany OA, který při DN narazil do dopravní značky. Případ byl předán řidičce. 

 

08.34 – 7, Za Elektrárnou   

 - ţelezniční trať - 

 Jednotka HZS SŢDC odčerpala neţádoucí vodu ze strouhy u ţelezniční tratě. 

 

10.46 – 9, Vysočanská   

 - metro – 

 Jednotka HZS DPP vyprostila dvě osoby ze zablokovaného výtahu ve stanici metra 

„Prosek“. 

 

12.23 – 10, Rektorská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup vylomením zámkové vloţky vchodových dveří do bytové jednotky v 6. 

NP panelového domu. V bytě byla nalezena ţena ex. Případ byl předán Policii ČR 

a přítomné ZZS.  

 

15.01 – 1, Újezd   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 11, sundala na ţádost ZZS a Policie ČR osobu oběšenou 

ve sklepě činţovního domu. Případ byl předán Policii ČR. 

 

15.02 – 5, Kukulova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila následky dopravní nehody OA a vozu ZZS 

se zraněním dvou osob. Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru a únik 

PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. Převrácený vůz ZZS byl 

vrácen zpět na kola. Případ byl předán Policii ČR. 

 

15.16 – 2, Nám. Míru – před kostelem sv. Ludmily  

 - prodejní stánky – 

    Jednotky HZS Praha, st. 1 a 5, likvidovaly 2C proudy vodou od cisterny poţár čtyř 

celodřevěných prodejních stánků na vánočním trţišti. Plamenným hořením byly tři 

stánky zničeny zcela a jeden silně poškozen včetně zařízení, vybavení a 

prodávaného zboţí. Ze zasaţených stánků bylo vyneseno a ochlazeno 6 PB 

tlakových lahví 30 l. Při poţáru byly zraněny tři osoby – zaměstnanci ze stánku – 

jedna utrpěla popáleniny I. a II. st. v obličeji a na rukou, druhá utrpěla popáleniny I. 

st. v obličeji a na rukou, a návštěvnice trhů, která utrpěla oţehnutí a popáleniny I. 
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st. na zadní části hlavy a krku. Zranění byli ZZS převezeni na ošetření do FN 

Královské Vinohrady. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností 

nepředpokládaná změna provozních parametrů těsnění příruby tlakové láhve PB 

30 litrů ve stánku – masivní únik PB při manipulaci s připojenou lahví a následná 

iniciace plynu tepelným plynovým zařízením. Na místě Policie ČR – MO Nové 

Město a operativní výjezd SKPV Praha II. Škoda a uţivatelská práva zasaţených 

stánků budou upřesněna provozovatelem dodatečně. 

 Škoda: 100.000 Kč Uchráněno: 1 mil. Kč  

  

15.46 – 4, Na Hřebenech II   

 - administrativní objekt – 

 Jednotka HZS ČT prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe čidlo EPS 

reagovalo na zplodiny při přípravě potravin v kuchyňce. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

16.11 – 7, Jateční   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala zasypáním sorbentem vyteklý olej v ulici 

Jateční a v areálu trţnice v celkové délce cca 80 m.  

 

16.57 – 4, Vyskočilova   

 - administrativní objekt - 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, vyprostila 2 osoby ze zablokovaného výtahu 

v administrativním centru. Případ byl předán ostraze objektu. 

 

18.16 – 9, U Elektry – Pod Spalovnou  

 - demolice – 

 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala v DT jedním C proudem vodou od cisterny 

plně rozvinutý poţár opuštěné celodřevěné zahradní chatky cca 5 x 4 m v bývalé 

zahrádkářské kolonii. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření, 

pouţívání otevřeného ohně). Na místě Policie ČR – MO Ocelářská. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 

  

18.41 - 15, Nad Přehradou   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se zastavil mezi podlaţími, tři 

uvězněné osoby a psa. 

 

20.33 - 4, Michelská 1   

 - komunikace - 

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

z poškozené olejové vany autobusu MHD. 

 

20.38 - 12, Rytířova  

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0,-Kč 

  

20.58 - 22, Františka Diviše  

 - travní porost - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala doutnání jehličí a stařiny trávy na ploše 50x50cm. 

Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně neopatrnost při manipulaci se zábavní 

pyrotechnikou. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

21.02 - 6, Bělohorská   
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 - obytný objekt - 

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

vstup oknem do bytu v 2.NP obytného domu. 

 

21.25 - 15, Doupovská    

 - lesopark - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru v lesoparku. Na udané 

adrese nebyl ţádný poţár zjištěn, jednalo se o planý poplach. 

 

22.32 - 4, Druţstevní  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k poţáru provizorní plachty na osobním 

automobilu. Doutnání plachty bylo likvidováno občany, jednotka nezasahovala. 

Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při kouření. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

23.29 - 8, Pobřeţní  

 - osobní automobil - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár v motorovém prostoru 

osobního automobilu Š Superb, odstaveného u chodníku před domem. Poţárem 

byly poškozeny zejména plastové a pryţové součásti v motorovém prostoru. 

Jednalo se pravděpodobně o technickou závadu na elektroinstalaci, nelze však 

zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 500 000,-Kč 

 

01.27 - 8, Sokolovská   

 - prostory metra - 

 Jednotka HZS DPP zajistila prázdnou tlakovou láhev od CO2. 

 

03.13 - 4, U Plynárny    

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. 

 

03.23 - 5, Švábova   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. Po zadokumentování nehody Dopravní policií vrak pomocí 

navijáku vytáhli z přilehlé zahrady na komunikaci. 


