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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 15. 12. 2009 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 14. 12. 2009  do 06.00 hodin dne 15.  12. 2009 
 
06.46 – 15, Karosářská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DP Metro Hostivař prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Hostivař. 

Příčinou aktivace hlásiče byla porucha čidla, jednalo se o planý poplach. 
 
07.50 – 7, Letenský tunel  
 -tunel- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce v tunelu, který unikl 

z nezjištěného zdroje. Případ byl bez předání. 
 
07.51 – 3, Biskupcova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DP Metro Hostivař zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní 

nehodě služebního vozidla Policie ČR, které narazilo do zábradlí mezi kolejemi. 
Jednotka dále odstranila poškozené zábradlí, případ byl předán Policii ČR. 

 
08.16 – 4, U plynárny  
 -obchod- 
 Jednotka HZS Praha prověřila signalizaci hlásiče EPS v objektu Kaufland. Dle 

sdělení personálu došlo k připálení pečiva, průzkumem jednotka žádné nebezpečí 
nezjistila. 

 
08.25 – 1, Holbova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu. Případ byl předán řidiči vozidla. 
 
09.24 – 15, Jižní spojka  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala sorbenty a čerpáním únik většího množství 

motorové nafty z cisterny-návěsu, po dopravní nehodě dvou nákladních automobilů. 
Část nafty unikla do příkopu a dešťové kanalizace. Na místo se dostavil zástupce 
OŽP MHMP a firma Dekonta, kterým byl případ předán. 

 
09.30 – 8, Bukolská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl 

z nezjištěného zdroje. Případ byl bez předání. 
 
09.40 – 5, V úvalu   
 -nemocnice- 
 Jednotka HZSP FN Motol prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu nemocnice. 

Příčinou aktivace hlásiče byla porucha čidla, jednalo se o planý poplach. 
 
09.42 – 18, Tvrdého  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly 

z nezjištěného zdroje. Případ byl bez předání. 
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10.15 – 2, Vinohradská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odstranila rampouch ze střechy obytného domu. Případ byl 

předán Městské policii. 
 
10.21 – 4, Modřanská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DP Metro Hostivař odstranila havarované vozilo, převrácené na 

střechu, mimo vozovku.  Případ byl bez předání. 
 
10.34 – 8, U červeného mlýnku  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody požár dřevěného odpadu 

(vyřazené palety a rámy oken – hromada cca 3x5 m) na volném prostranství 
v areálu bývalého zahradnictví. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost přítomných 
osob při manipulaci se žhavým popelem nebo úmyslné zapálení nezjištěným 
pachatelem, škoda požárem nevznikla. 

  
11.30 – 5, Radlická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly 

z nákladního automobilu. Případ byl předán řidiči vozidla. 
 
12.49 – 4, Pod Terebkou  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela vstupní dveře do bytové jednotky ve 3.NP obytného 

domu, odkud se ozývalo volání o pomoc. V bytě se nacházel muž, který byl předán 
do péče ZZS, případ byl předán Policii ČR. 

 
13.22 – 10, Litevská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok požár odpadu 

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

  
13.48 – 12, Branišovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí řetězové pily strom padlý přes cestu. Případ 

byl předán Městské policii. 
 
14.12 – 15, Karosářská  
 -metro- 
 Jednotka HZS DP Metro Hostivař prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Hostivař. 

Příčinou aktivace hlásiče byla vysoká prašnost, jednalo se o planý poplach. 
 
14.54 – 4, Na hřebenech II   
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Česká televize prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. 

Příčinou aktivace hlásiče byly stavební práce, jednalo se o planý poplach. 
 
15.25 – 5, V úvalu  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZSP FN Motol likvidovala vodou z místního zdroje a PHP CO2 požár 

v květináči na schodišti v mezipatře I. ortopedické kliniky. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost při kouření, dle velitele zásahu ke škodě nedošlo. 

 
17.17 – 2, Václavská  
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR vstup do bytu oknem pomocí 
nastavovacího žebříku. V bytě se nacházela žena, kterou na žádost ZZS jednotka 
odvedla z bytu po žebříku ven. Případ byl předán ZZS a Policii ČR. 

 
18.14 – 20, Chlumecká x Náchodská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě pěti 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Zraněná 
osoba byla odvezena ZZS před příjezdem, případ byl předán Policii ČR.  

 
18.21 – 5, Bozděchova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru automobilu. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, že se jedná o mechanicky poškozený automobil Škoda Fabia, uvnitř jehož 
kabiny byly znatelné projevy kouře. Vzhledem k tomu, že existovalo podezření, že 
se může uvnitř vozidla nacházet nástražný výbušný systém, byla na místo povolána 
pyrotechnická služba PČR a místo zásahu bylo předáno PČR. Dalším průzkumem 
pyrotechnika bylo zjištěno, že se o žádný výbušný systém nejedná. Ohledáním 
místa příslušníky ODZP bylo zjištěno, že se jednalo o požár mechanicky poškozené 
elektroinstalace (pravděpodobně přestřižené majitelem vozidla), vedoucí v  palubní 
desce před místem spolujezdce. Případ byl předán Policii ČR. 

  
20.29 – 9, Jablonecká  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky.  Případ byl předán Policii ČR. 
 
21.01  - 4, Pod pramenem  
 - stavba - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár izolace (hobry) mezi budovami. 

Požárem byla zasažena pouze izolace. Příčinou vzniku požáru byly práce 
s rozbrušovacím agregátem v rámci rekonstrukčních prací (proniknutí 
mechanických jisker do prostorou, kde byla umístěna izolace). Viníka nebylo možné 
jednoznačně určit. 

  
21.08 – 7, Schnirchova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, které vytekly z poškozené palivové 

nádrže. 
 
21.38 – 16, Strakonická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u havarovaného 

vozidla. Případ byl předán Policii ČR. 
 
23.30 – 9, Kolbenova 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky.  Případ byl předán Policii ČR. 
 
00.07 – 16, Vrážská   
 - nádražní budova - 
 Jednotky HZS Praha a HZS SŽDC byly vyslány k výskytu kouře v budově nádraží 

Radotín. Průzkumem na místě  nebyly zjištěny stopy po požáru. Pouze bylo 
zjištěno, že se jedná o závadu na elektrickém jističi.  
 

01.14 – 12, Výletní  
 - koš - 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru koše. Koš byl uhašen před příjezdem 
jednotky. Jednotka nezasahovala. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  

  
02.50 – 6, Lotyšská  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu ve 

třech plastových popelnicích. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 Škoda:  3000 Kč 
  
03.00 – 20, Chodovická  
 - odpad - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu na dvoře domu. 

Příčinou vzniku požáru bylo používání otevřeného ohně při vypalování kabelů. 
  
03.17 – 6, Aviatická  
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
04.49 – 15, U kabelovny   
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
 


