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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne  19. 12. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne  18. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 19. 12. 2009 

 

06.20 - 10, Sazečská  

 - metro - 

 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu depa. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

08.12 – 8, Krynická  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 zachránila dvě osoby uvízlé v kabině výtahu mezi 6. 

a 7. patrem. Výtah byl zajištěn proti opětovnému spuštění. 

 

08.39 – 15, U kabelovny 

 -EPS- 

 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k případu signalizace čidla EPS. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o spuštění čidla z důvodu zvýšené prašnosti 

způsobené nenahlášenými pracemi. Jednalo se o planý poplach. 

 

10.33 – 6, Vítězné náměstí 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS DPP Zličín likvidovala následky dopravní nehody linkového 

autobusu MHD bez zranění. Jednotka provedla protipožární zabezpečení a 

zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem. 

 

10.51 – 4, 5. května  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 násilným vstupem přes okno po nastavovacím 

žebříku otevřela bytovou jednotku. Nalezený nemohoucí muž byl předán do péče 

ZZS. 

 

11.11 – 10, Průběžná 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky technické závady dodávkového 

automobilu. Jednalo se o žhnutí elektroinstalace v motorovém prostoru. Jednotka 

provedla protipožární opatření a předala místo případu uživateli. 

 

11.32 – 5, Na bělidle  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření bytu. Paní otevřela 

sama a byla předána do péče ZZS. 

 

15.30 – 5, Jindřicha Plachty  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na žádost Policie ČR násilný vstup do 

bytu. Uvnitř byla nalezena osoba ex. V bytě se nacházelo velké množství koček. 

Na místo případu byla povolána odchytová služba. Předáno Policii ČR. 

 

 

 

 



 2 

 

15.48 – 10, Ukrajinská  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu kouře z vrakoviště. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o pálení dřevního odpadu pod 

kontrolou.  

 

16.03 – 1, Staroměstské náměstí  

 -Betlém- 

 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 likvidovaly 2 C proudy požár dřevěného Betléma 

o rozměrech 2 x 2 metry v plném rozsahu. Vlivem tepelného působení požáru 

došlo k poškození okolních stromků. Zraněná osoba byla předána do péče ZZS a 

odvezena k ošetření do nemocnice. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při 

svařování. 

 

17.14 – 4, Pekárenská 

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána na pomoc Policii ČR při nálezu 

podezřelého kontejneru. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o 

prázdný olověný kontejner pro přepravu radioaktivního zářiče. Jednotka odvezla 

kontejner k odborné likvidaci. 

 

18.08 – 10, U vozovny 

 -kontejner- 

 Jednotky HZS Praha stanice 5 a SDH Dolní Měcholupy likvidovaly požár odpadu 

v plastovém kontejneru pomocí tlakové vody. Příčina vzniku požáru nebyla 

zjištěna. 

 

18.59 – 8, Paláskova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

Předáno Policii ČR. 

 

21.40 – 10, Záběhlická  

 -komunikace- 

 Jednotky HZS Praha stanice 5  a  SDH Dolní Měcholupy likvidovaly následky 

dopravní nehody osobního automobilu. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru a 

uniklé PHM byly asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 

21.43 – 4, Na Hřebenech  

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS ČT prověřila spuštění EPS č. 124. Na místě nebylo zjištěno žádné 

nežádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. 

 

21.45 - 4, Na Hřebenech 

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS ČT prověřila spuštění EPS č. 124/36. Na místě nebylo zjištěno 

žádné nežádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. 

 

21.53 – 6, Aviatická  

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS č. 348/9. Na místě nebylo zjištěno 

žádné nežádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. 
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22.38 – 7, U Uranie  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 1C proudem požár botníku v 1.PP 

obytného objektu. Požárem byl zničen celý botník, poškozena malba stěn a stropů. 

Dále došlo k poškození elektroinstalace a dveří. Bylo zjištěno, že celý sklep 

fungoval jako nezkolaudovaná ubytovna stavebních dělníků. Příčinou vzniku 

požáru bylo úmyslné zapálení. Případ převzala SKPV Praha II. Na místě MOP 

Holešovice. 

 

22.46 – 6, Dr. Zikmunda Wintra 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

Předáno Policii ČR. 

 

23.15 – 13, Archeologická 

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou  požár kontejneru. 

Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Policie se nedostavila. 

 

23.31 – 8, Nekvasilova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu kouře v obytném objektu. 

Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. Uhašeno vodou 

z místního zdroje. Dále provedla jednotka odvětrání objektu. Příčinou vzniku 

požáru byla nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda:  0,-Kč 

 

00.24 – 9, Vysočanská 

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP byla přivolána k případu záchrany psa z kolejiště metra. 

Během jízdy k případu byla jednotka odvolána zpět na základnu. 

 

01.14 – 6, Bucharova  

 -administrativní objekt- 

 Na pracoviště OBZP byl nahlášen ostrahou objektu požár adventního věnce na 

stole v kanceláři ve 4.NP administrativního objektu budovy B. Požár byl zjištěn 

čidlem EPS č.12B v 00.07 hodin. Likvidováno vodou z místního zdroje ostrahou 

objektu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání otevřeného plamene – 

svíčky na adventním věnci. Policii ČR nebyla událost nahlášena. 

 

02.21 – 3, Bořivojova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu osob uvízlých v kabině 

výtahu. Jednotka byla odvolána před výjezdem. 

 

 

  

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                    plk. Ing. Jiří Hošek    

 
 


