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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 07. 12. 2011 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 06. 12. 2011 do 06.00 hodin dne 07. 12. 2011 

 

 

06.19 – 6, Bělohorská 

 - prodejna – 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k prověření nahlášených plamenů 

ve výloze prodejny. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vánoční 

dekoraci. 

 

08.18 – 4, Na Hřebenech II 

 - technicko-administrativní objekt – 

 Jednotka HZS ČT vypnula z důvodu prasklé žárovky přívod elektrické energie do 

terária. 

 

09.04 – 16, Karlická  

 - přírodní prostředí – 

 Jednotka HZS Praha, st. 8, byla vyslána k údajnému požáru lesního porostu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o nahlášené pálení rostlinného odpadu 

pod dozorem pracovníků polesí, které bude probíhat do konce pracovního týdne. 

Jednotka nezasahovala. 

 

09.08 – 7, Varhulíkové   

 - loď – 

 Jednotka HZS Praha, st. 7, vyprostila na žádost Policie ČR mrtvou osobu 

zasypanou v nákladovém prostoru remorkéru. Případ byl předán Policii ČR. 

 

09.13 – 6, Aviatická  

 - letiště – 

 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS ve druhém podlaží terminálu 2. 

Průzkumem bylo zjištěno, že čidlo EPS bylo aktivováno zplodinami při přípravě 

potravin. Jednalo se o planý poplach. 

 

09.20 – 14, Chlumecká   

 - metro – 

 Jednotka HZS DPP prověřila aktivaci EPS ve stanici metra „Černý Most“. 

Průzkumem bylo zjištěno, že čidlo EPS bylo aktivováno zvířeným prachem při 

průjezdu soupravy vlaku metra. Jednalo se o planý poplach. 

 

10.17 – 7, Jirečkova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala pomocí PHP CO2 požár transformátoru NN 

v rozvodné skříni ve strojovně výtahu v 1. PP činžovního domu. Plamenným 

hořením bylo trafo zničeno. Jednotka vypnula jistící prvky a hlavní vypínač motoru 

výtahu.  

 

10.58 – 1, Pražský hrad, II. nádvoří   

 - historický objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 9, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina 

aktivace zjištěna. Jednalo se o planý poplach. 
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12.45 – 2, Rubešova  

 - restaurace – 

 Jednotky HZS Praha, st. 1 a 5, byly vyslány k případu požáru v kuchyni restaurace 

„U Bílé krávy“ v 1. PP činžovního domu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o 

požár mastných nečistot v tubusu vzduchotechniky nad plynovým grilem v kuchyni 

restaurace. Požár částečně samouhasl po vypnutí odtahu a byl likvidován pomocí 

práškového PHP zaměstnanci restaurace. Plamenným hořením byl zničen 

variabilní odtah v délce cca 15 m a poškozen elektromotor ventilátoru. Jednotky 

provedly po požáru po rozebrání kontrolu vzduchotechniky a objekt odvětraly.  

 

15.12 – 5, Plzeňská  

 - dopravní prostředek – 

 Jednotka HZS DPP odstranila následky DN tramvaje a autobusu MHD se zraněním 

jednoho z řidičů. Případ byl předán Policii ČR a DN DPP. 

 

15.42 – 7, U Smaltovny  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k otevření bytové jednotky v činžovním 

domě. V bytě se měl nacházet zraněný starší muž. Podle sdělení Policie ČR byl byt 

otevřen před dojezdem jednotky. Jednotka nezasahovala. Na místě Policie ČR. 

 

16.09 – 16, Lochkovský tunel  

 - dopravní prostředek – 

 Jednotky HZS Praha, st. 6 a 8, byly vyslány k údajnému požáru kamiónu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o přehřáté zablokované kolo návěsu. 

Ochlazeno vodními PHP před dojezdem jednotky řidiči kamionů. Jednotka 

nezasahovala. Na místě Policie ČR. 

 

16.49 – 10, Jižní spojka  

 - dopravní prostředky – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN čtyř OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM, oleje a provozních kapalin byl 

likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 

18.22 – 4, Na úlehli  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha st. 6 zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozeného ústředního topení v obytném domě. 

 

18.37– 6, Aviatická  

 - plocha letiště - 

 Příslušníci jednotky HZS Letiště likvidovali pomocí absorpční rohože vyteklou 

esenci z letadla. 

 

19.15 – 5, Nad Zlíchovem  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla násilný vstup bez poškození do bytové jednotky. 

Uvnitř nalezenou nemohoucí uživatelku předala ZZS. 

 

20.36 – 3, Čáslavská  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla pomocí rozbrušovací pily násilný vstup do bytové 

jednotky. Uvnitř našla uživatelku Ex. Na místě Policie ČR. 

 

21.16 – 10, Vladivostocká  

 - zimní stadion - 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného úniku nebezpečné látky. 

Měřením na místě byl zjištěn slabý zápach pravděpodobně sirovodíku vycházející 

z blízké kanalizace. 

 

22.13 – 6, Sartoriova 

 - plastový kontejner - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala krátkým B na volný výtok vody požár odpadu 

v plastovém kontejneru. Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru bylo 

úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. 

  

23.01 – 5, Radlická  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, dvě uvězněné osoby. Výtah byl zajištěn proti dalšímu použití. 

 

23.13 – 4, V Zeleném údolí  

 - plastový kontejner - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Požárem byl kontejner zničen.  

  

01.06 - 5, Dubrovnická  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v obytném domě.  Zde byla nalezena mrtvola ženy, případ byl 

předán Policii ČR a ZZS. 

 

02.48 - 8, Čimická  

 - popelnice - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastové 

popelnici.  
 


