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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne  20. 12. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne  19. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 20. 12. 2009 

 

06.02 – 9, Freyova  

 -metro- 

 Jednotky HZS Metro Kačerov a Hostivař zachránily zraněnou osobu z kolejiště 

metra. Osobu předaly ZZS. 

 

08.36 – 4, Na Hřebenech  

 -provozní objekt- 

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

planý poplach způsobený neohlášenými pracemi. 

 

08.51 – 17, Laudova  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody lokalizovaný 

požár ve spodní části podvozku vozidla Škoda Felicia. Požárem bylo poškozeno 

výfukové potrubí, palivová vedení a lak vozidla na ploše cca 1 m
2
. Vozidlo krátce 

před vznikem požáru majitel nastartoval a ujel s ním cca 100 m. Příčinou vzniku 

požáru byla závada palivové soustavy. 

 

09.27 – 7, Jankovcova  

 -dopravní prostředek – plavidlo- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala dvěma C proudy požár kajut tlačného 

remorkéru TR-26, sloužících jako šatny. Požárem byly zasaženy kajuty o celkových 

rozměrech 10 x 7 m. Došlo ke zničení hořlavých částí konstrukce kajut a vybavení.  

 

10.10 – 12, Pejevové 

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru. Obyvatelem domu byl použit jeden práškový PHP. Příčina vzniku 

požáru nebyla zjištěna. 

 

15.15 – 15, U břehu 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k záchraně labutí uvízlých na potoce. 

Jednotka průzkumem žádné ohrožené labutě nenašla, jen dvě procházející se po 

zamrzlé vodní hladině potoka.  

 

15.52 – 5, Plzeňská 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

vozu s tramvají. Zraněná osoba vyproštěna a předána ZZS. Jednotka odstranila 

havarované vozidlo z kolejiště.  

 

16.30 – 14, Průmyslová  

 -most- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala požár odpadu v bezdomoveckém 

provizoriu pod mostem. Požárem byla natavena asfaltová izolace potrubí. Příčinou 

vzniku požáru byla manipulace s otevřeným ohněm. 
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17.15 – 18, Veselská 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k požáru automobilu v podzemních 

garážích. Požár likvidovali před příjezdem jednotky zaměstnanci jedním práškovým 

PHP. Automobil následně otevřel majitel. Požár zasáhl kabely v blízkosti AKU.  

Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace. 

 

18.13 – 5, Ke Klimentce 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 měřila koncentraci CO. Měřením nezjištěny zvýšené 

koncentrace. 

 

18.52 – 8, Březinova  

 - rekonstrukce – 

 Jednotky HZS Praha, st. 1, 2 a 3, likvidovaly v DT 4C proudy vodou po 

automobilovém žebříku a okny požár odpadu a ztrouchnivělých dřevěných 

konstrukcí podlah a stropů ve 4 místnostech v 5. NP zcela opuštěného objektu (od 

roku 2002) údajně určeném k rekonstrukci. Byla rozebrána část střešní konstrukce 

a objekt byl odvětrán přirozenou cestou a pomocí přetlakové ventilace. Příčina 

vzniku požáru je spojena s činností bezdomovců – pravděpodobně nedbalost při 

používání otevřeného ohně. Na místě Policie ČR – MO Karlín. 

 

21.58 – 14, Maňákova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 10, vyprostila osobu ze zablokovaného výtahu  

v panelovém domě. Výtah byl zajištěn proti dalšímu použití. 

 

22.06 – 8, Březinova  

 - rekonstrukce – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, dohasila jednotlivá skrytá ohniska ve střešní konstrukci 

opuštěného objektu po požáru. 

 

22.41 – 4, Na Hřebenech 

 - technicko-administrativní objekt – 

 Jednotka HZS ČT prověřila aktivaci EPS  ve 3. NP objektu TP1. Průzkumem bylo 

zjištěno, že aktivace EPS byla spuštěna vlivem zneužití tlačítka požární signalizace 

neznámou osobou. Jednalo se o planý poplach. 

 

00.31 – 9, U Harfy  

 - demolice – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala 1C proudem a tlakovou vodou od cisterny 

požár odpadu na ploše cca 5 x 5 m v jedné místnosti v objektu určeném k demolici. 

Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (nedbalost, úmysl). Na místě Policie ČR – 

MO Vysočany. 

 

02.27 – 4, Přímětická 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, byla vyslána k případu protékající vody elektroinstalací 

v bytové jednotce v 7. NP činžovního domu. Závadu nebylo možné opravit 

dostupnými prostředky. Jednotka vypnula přívod el. energie do bytu. Uživatel si 

zajistí opravu sám. 

 

03.02 – 6,. Aviatická 

 - letiště – 

 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že EPS 

byla aktivována vlivem poruchy čidla. 



 3 

 

 

  

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                    plk. Ing. Jiří Hošek    

 
 


