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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 03. 12. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 02. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 03. 12. 2009 

 

 

08.22 – 20, Třebešovská 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA 

bez zranění. Jednotka odpojila AKU a zasypala sorbentem uniklé provozní 

kapaliny. 

 

09.27 – 6, Lipská 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala následky dopravní nehody jednoho OA bez 

zranění. Jednotka odpojila AKU, odstranila vozidlo z vozovky a zasypala 

sorbentem uniklé provozní kapaliny. 

 

10.18 – 6, Aviatická 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala sorbentem uniklé PHM. 

 

10.20 – 5, Zborovská 

 -krajský úřad- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila dvě podezřelé obálky. V nich se nacházely 

rozprašovače s dezinfekcí a reklamní letáky. Předáno PČR. 

 

10.32 – 4, Ke Krči 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla násilný vstup do bytu přes okno. V bytě 

nalezena osoba pravděpodobně exitus, předáno ZZS. Dále byl v bytě pes. 

Předáno Policii ČR. 

 

10.33 – 8, Ke Štvanici 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem olejovou skvrnu po dopravní 

nehodě o velikosti 3 x 20 m. 

 

11.10 – 4, Za valem  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k otevření bytu pro ZZS. Dle sousedů 

se v bytě nikdo nenacházel, pán je na procházce se psem. Jednotka 

nezasahovala. 

 

11.35 – 4, Na hřebenech 

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci čidla EPS v areálu. Jednalo se o 

planý poplach. 

 

12.02 – 2, Rašínovo nábř.  

 -vodní tok- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 poskytla předlékařskou pomoc osobě vytažené 

z Vltavy Městskou policií. Předáno ZZS. 
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12.18 – 2, Karla Hlaváčka  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky, kde 

nalezla osobu při vědomí. Předáno ZZS. 

 

12.22 – 4, Počátecká  

 -obytný objekt 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 zachránila kočku ze světlíku. Kočka předána 

majiteli. 

 

12.27 – 10, Na Slatince 

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 prověřila signalizaci čidla EPS v areálu. Jednalo se 

o planý poplach způsobený zednickými pracemi, osoby poučeny. 

 

13.44 – 9, Pod šancemi  

 -plot- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 pomohla osobě zamčené za plotem ho překonat 

pomocí nastavovacího žebříku. Na místě MP. 

 

13.50 – 9, Vysočanská 

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP Hostivař byla vyslána k vyproštění osoby z výtahu. Osoba 

vyproštěna před příjezdem. 

 

14.16 – 17, Řevnická  

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP Zličín prověřila signalizaci čidla EPS v areálu. Jednalo se o 

planý poplach. 

¨ 

 

14.42 – 15, Milánská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku. 

 

14.51 – 6, Malý dvůr  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána ke zjištění zápachu. Průzkumem 

zjistila pach betonu při rekonstrukčních pracech. 

 

15.07 – 10, Přetlucká 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k otevření bytu pro PČR. Policie si 

zajistila klíče, jednotka nezasahovala. 

 

15.47 – 6, Aviatická  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci čidla EPS v areálu. Jednalo se o 

planý poplach. 

 

16.16 – 12, Poljanovova  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 
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16.25 – 9, Vysočanská  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním C proudem s pěnou požár 

motorové části kloubového autobusu Požár vznikl při jízdě v zadní levé motorové 

části. Z autobusu se samovolně evakuovalo dle řidiče cca 80 osob. Příčinou vzniku 

požáru byla technická závada palivového systému. 

 Škoda: 150 000 Kč 

 

16-57 – 19, K cihelně 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotky HZS Praha stanic 10 a 5 likvidovala následky dopravní nehody 

nákladního automobilu s kontejnerem s jednou zraněnou osobou. Osoba v péči 

ZZS. Jednotka pomocí AD-20 postavila automobil na kola a zasypala sorbentem 

uniklé provozní kapaliny. 

 

17.43 – 15, Švehlova 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice likvidovala následky dopravní nehody tramvaje a 

autobusu. Došlo ke zranění obou řidičů, kteří byli vyproštěni před příjezdem a 

v péči ZZS. Dále před příjezdem evakuováno 20 osob. Předáno PČR a HZS DPP 

Kačerov. 

 

18.43 – 13, Husníkova  

 -administrativní objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 7 byly přivolány k požáru v administrativní 

budově. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár odpadu v plastové misce 

umístěné pod umyvadlem v 1.NP na chodbě objektu. Požárem byla poškozena 

podlahová krytina na ploše 1 x 0,5 metru a omítka. Likvidováno práškovým PHP.  

Na místě MOP Košíře. 

 Škoda:  1.000,-Kč 

 

19.48 – 6, Aviatická 

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 

 

20.53 – 9, Vysočanská  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DPP asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. Předáno 

Policii ČR. 

 

21.22 – 17, Na Radosti 

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS. Na místě bylo zjištěno, že čidlo 

reagovalo na zplodiny z výfuku lokotraktoru. Jednalo se o planý poplach. 

 

21.44 – 13, Amforová  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala sorbentem uniklé PHM z osobního 

automobilu. Předáno Městské policii. 

 

22.19 – 10, Chotutická 

 -kontejner- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou  požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Policie se 

nedostavila. 

 Škoda:  0,-Kč 

 

22.56 – 6, Aviatická 

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 

 

00.02 – 9. Lovosická 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 asanovala sorbentem uniklé PHM z proražené 

nádrže osobního automobilu. Předáno Policii ČR. 

 

01.11 – 11, Opatovská  

 -metro- 

 Jednotky HZS Praha stanice 4, HZS DPP a SDH Chodov likvidovaly požár 

soupravy metra ve stanici metra Háje.  

 

01.39 – 2, Americká 

 -byt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 1C proudem požár bytu 1+1 ve 3.NP 

obytného objektu. Požárem byla zcela zničena kuchyň a dále byla požárem 

poškozena chodba a koupelna. Zplodinami hoření byla očazena chodba bytu a 

obývací pokoj. Zplodinami hoření byly očazeny zdi a stropy na chodbě ve 3.NP až 

5.NP objektu. V bytě se v době požáru nacházely dvě osoby. Zraněný byl převezen 

ZZS do nemocnice. Příčinou vzniku požáru byly hořlaviny u tepelného spotřebiče – 

zraněný muž připravoval barvu na nátěr oken a k zapnutému plynovému sporáku 

odložil plechovku s ředidlem. Na místě Policie ČR a SKPV Praha IV.  

 Škoda:  500.000,-Kč 

 

01.45 – 4, Kloboučnická 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

Předáno Policii ČR. 

 

03.26 – 6, Aviatická  

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 

 

05.38 – 15, UI kabelovny  

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila spuštění EPS . Na místě nebylo nic zjištěno, 

jednalo se o planý poplach. 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


