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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 

 

06.14  -  14, Bryksova  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při 

kouření. 

 

06.38  -  5, V úvalu 

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Motol byla vyslána prověřit poplach hlášený čidlem EPS. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 

 

07.23  -  14, Travná  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána prověřit zdroj kouře v prostorách obytného 

domu. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny na sporáku, které 

byly uhašeny majitelem bytu před příjezdem jednotky na místo zásahu. Příčinou 

vzniku požáru byla nedbalost při přípravě potravin. 

 

07.36  -  8, Zenklova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru bytu. Na místě bylo zjištěno, 

že se jednalo o explosivní hoření zemního plynu nahromaděného v kuchyni bytové 

jednotky 3+1 umístěné v I. NP obytného domu. K úniku došlo při používání 

plynového sporáku uživatelem bytu, který utrpěl popáleniny na horní polovině těla 

a byl ZZS převezen k dalšímu ošetření. V průběhu zásahu došlo ze zasaženého 

objektu k samovolné evakuaci šesti osob. Při hoření, které bylo účinky tlakové vlny 

uhašeno, došlo k ožehnutí obkladu chodbičky ústící do kuchyně. V kuchyni došlo 

k lehkému očazení malby zdi a stropu nad sporákem. V důsledku účinků tlakové 

vlny došlo k provalení celkem čtyř nenosných konstrukcí. Jednalo se o příčku dělící 

jednotlivé pokoje v zasaženém bytě, dále o příčku dělící zasažený byt a sousední 

bytovou jednotku. V sousedním bytě došlo dále k porušení dvou nenosných zdí, 

které rozdělovaly jednotlivé místnosti. Příslušníci jednotky HZS Praha provedli 

odvětrání zplodin přirozenou cestou, odpojili přívod elektrické energie jejíž rozvod 

byl porušen a pracovníci Plynárenské pohotovosti provedli revizi rozvodů plynu 

v domě. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost uživatele bytu při používání 

tepelného spotřebiče.   

 

09.50  -  15, U kabelovny  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Zentiva byla vyslána prověřit poplach hlášený čidlem EPS. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 

 

09.48  -  4,  Vlastislavova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. Byt byl předán jeho majitelce. 

 

10.33  -  3, Jeseniova  
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 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. Byt byl předán jeho majiteli. 

 

10.56  -  11, Hněvkovského  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána prověřit údajný výskyt zdroje kouře v dáli. Na 

místě nebylo nic nalezeno, jednotka se vrátila zpět na základnu. 

 

12.35  -  13, Trávníčkova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k úniku vody z vodovodního řadu v obytném 

domě. Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní vodovodní uzávěr v domě. 

 

14.23  -  4, Antala Staška  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána prověřit údajný výskyt zdroje kouře v dáli. Na 

místě nebylo nic nalezeno, jednotka se vrátila zpět na základnu. 

 

13.37  -  6, Za Pohořelcem  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána prověřit údajný výskyt zdroje kouře v obytném 

domě. Na místě nebylo nic nalezeno, jednotka se vrátila zpět na základnu. 

 

15.12  -  8, Spořická  

 -komunikace- 

 Jednotka SDH Ďáblice likvidovala pomocí sorbentu následky dopravní nehody 

osobního automobilu. Příslušníci jednotky zajistili vozidlo proti vzniku požáru. 

 

15.25  -  7, Jateční  

 -obytný objekt- 

 Jednotka SDH Ďáblice otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. 

 

15.46  -  6, Aviatická 

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Letiště byla vyslána prověřit poplach hlášený čidlem EPS. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 

 

15.58  -  6, Aviatická  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Letiště likvidovala pomocí sorbentu PHM uniklé na komunikaci 

z nákladního automobilu. 

 

16.08  -  9, Poděbradská  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu následky dopravní nehody 

osobního automobilu. Příslušníci jednotky zajistili vozidlo proti vzniku požáru. 

 

17.14  -  8, Prvního pluku 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu následky dopravní nehody 

osobního automobilu. Příslušníci jednotky zajistili vozidlo proti vzniku požáru. 

 

17.20  -  11, Augustinova 

 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána prověřit údajný výskyt zápachu po kouři 

v obytném domě. Na místě nebylo nic nalezeno, jednotka se vrátila zpět na 

základnu.  

 

17.24  -  12, Zárubova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána otevřít bytovou jednotku obytného domu. Při 

cestě k zásahu byl výjezd zrušen. Jednotka HZS Praha se vrátila zpět na základnu. 

 

17.53  -  8, Zenklova  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu následky dopravní nehody 

osobního automobilu. Příslušníci jednotky zajistili vozidlo proti vzniku požáru. 

 

18.06  -  6, Aviatická  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Letiště byla vyslána prověřit poplach hlášený čidlem EPS. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 

 

18.47 – 21, Českobrodská 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 

sorbentem. 

 

19.24 – 6, Drnovská 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých 

provozních kapalin sorbentem. 

 

19.35 – 9, Litoměřická  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na žádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. Předáno PČR. 

 

20.27 - 2, Vratislavova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu požáru bytové jednotky. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o zahoření papíru v kamnech 

v bytě, kde se nikdo nenacházel. 

 

20.37 – 6, Maříkova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému použití. 

 

20.50 – 6, Závěrka  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu technické pomoci. Po 

následném telefonickém hovoru byla jednotka odvolána.  

 

21.15 – 11, Podjavorinské  

 -obytný objekt- 



 4 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla otevření bytové jednotky pro PČR. V bytě 

nalezena osoba v bezvědomí. Předána ZZS. Ve spolupráce se ZZS jednotka 

provedla resuscitaci. 

 

22.06 - 8, Famfulíkova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu požáru bytu. Jednotka byla 

odvolána na základě sdělení PČR, že si volající spletla blikající světélka v okně 

s ohněm. 

 

02.14 - 6, Aviatická 

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo 

o prasklou vodu. 

  

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


