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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 23. 11. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 22. 11. 2011 do 06.00 hodin dne 23. 11. 2011 

 
07.40 – 20, Náchodská   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky DN 2 x OA. Jedna zraněná 

osoba předána do péče ZZS. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala 
uniklé provozní kapaliny sorbentem a k vyproštění vozidla pouţila naviják. 

 
07.51 – 4, Budějovická x Vyskočilova  
 -dopravní prostředek- 

Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody poţár OA v plném 
rozsahu. Poţárem byl vyjma motorového prostoru automobil zcela zničen. Jednalo 
se o OA Škoda Octavia combi, 1,6 TDI a poţár vznikl za jízdy. Na místě Policie ČR 
MO Spořilov a experti z TÚPO Praha. Automobil byl odtaţen do autorizovaného 
servisu, kde proběhne došetření expertů TÚPO a specialistů z firmy Škoda Auto 
a.s. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností technická závada 
autoelektriky v přístrojové desce. 
Škoda: 700.000,- Kč Uchráněno: 150.000,-Kč 

 
09.40 – 17, Na Radosti   
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o planý poplach, 

jednotka nezasahovala. 
 
12.25 – 2, Bělehradská  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu poţáru odpadu v koši. 

Jednotkou nebylo nic nalezeno, nezasahovala.  
 
13.19 – 1, Cihelná  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu 

v podzemním kontejneru. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo 
pravděpodobně odhození nedopalku. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
14.14 – 15, Morseova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela násilným vstupem přes dveře za asistence 

Policie ČR bytovou jednotku. Předáno majitelce bytu. 
 
14.48 – 5, Kříţová  
 -obytný objekt-  
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 7 likvidovaly v dýchací technice 2 x C proudem 

. vody poţár suterénních nebytových prostor slouţících jako kancelář počítačové 
firmy. Objekt má 5. NP a 2. PP. Poţárem došlo k zasaţení 1 místnosti, předsíně a 
koupelny nebytového prostoru. V bytě byla nalezena 1 usmrcená osoba. Celý objekt 
byl zasaţen zplodinami hoření a odvětrán nucenou ventilací. Na místě Policie ČR 
MO Smíchov, SKPV a ZZS.  

 Škoda: 700.000,- Kč. Uchráněno: 10 mil.Kč 
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15.25 – 4, 5. Května  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela násilným vstupem bytovou jednotku. 

Nalezena nemohoucí ţena při vědomí, předána ZZS. 
 
15.46 – 5, Hořejší nábřeţí  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem přes okno pomocí 

lezecké techniky bytovou jednotku. Nalezena osoba Ex. 
 
16.25 – 6, komunikace R6   
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha a HZS Kladno likvidovaly následky DN kamionu. Jednotky 

provedly protipoţární zabezpečení a pomocí jeřábu vrátily vozidlo na kola. Uniklé 
provozní kapaliny zasypány sorbentem. 

 
16.38 – 22, Českobrodská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP likvidovala únik nafty na komunikaci z autobusu MHD za 

pomoci sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 
 
16.55 – 9, U vysočanského pivovaru  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku. Byt 

předán Policii ČR. 
 
17.04 – 10, U kabelovny   
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o planý poplach 

zaviněný únikem páry, jednotka nezasahovala. 
 
19.41 – 5, Radlická 
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu na ploše cca 1 

m
2
. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (nedbalost při kouření, úmyslné zapálení). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
19.50 – 3, Sudoměřská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k případu zápachu v domě. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe se jedná o spálené potraviny, které nechala uţivatelka jednoho 
z bytů bez dozoru na vařiči. Uţivatelka se dostavila v průběhu zásahu. Jednotka 
dále nezasahovala. 

 Škoda: 0 Kč 
 
20.10 – 3, Koněvova   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
21.00 – 2, Mánesova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup po nastavovacím ţebříku oknem do bytové jednotky v činţovním 
domě. V bytě byla nalezena osoba bez známek ţivota. Případ byl předán ZZS a 
Policii ČR 
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21.01 – 3, Koněvova   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku 

v činţovním domě. Případ byl předán Policii ČR. 
 
22.17 – 6, Pavlovská   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, provedla pomocí pákových nůţek násilný vstup 

vchodovými dveřmi do bytové jednotky v panelovém domě. V bytě byla nalezena 
osoba ex. Případ byl předán Policii ČR. 

 
00.53 – 1, Hybernská   
 - nádraţí – 
 Jednotka HZS SŢDC opláchla krev z kolejiště po sraţení osoby vlakovou 

soupravou. Zraněná osoba byla v péči ZZS. 
 
04.11 – 5, Janáčkovo nábřeţí  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmyslné zapálení, 
nedbalost při kouření). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 


