
Silvestr 2011 
11.21 – Praha 6, Tobrucká   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha, stanice Petřiny, likvidovala jedním vodním proudem v dýchací 

technice plně rozvinutý poţár obytné místnosti ve  3 + 1 ve 4. NP panelového domu. 
Plamenným hořením a sálavým teplem bylo zničeno zařízení, elektroinstalace, 
omítky a okenní konstrukce prakticky v celém bytě. Zplodinami hoření byla zničena 
malba na podestě před bytem a na fasádě na ploše cca 10 m2. Při poţáru byla 
těţce zraněna uţivatelka bytu, nar. 1930, která utrpěla popáleniny III. a IV. st. na 70 
– 80% těla. Byla převezena ZZS na odd. popálenin do FN Královské Vinohrady, kde 
krátce po převozu zemřela. V průběhu hasebního zásahu byl ve vyváděcí dýchací 
technice zachráněn uţivatel bytu nad poţárem zasaţeným prostorem, který se 
nadýchal toxických zplodin hoření. Byl ZZS převezen na ošetření do FN Motol. 
Zasaţenou sekci objektu samostatně a na pokyn Policie ČR opustilo cca 10 osob. 
Hasiči byt a domovní komunikace odvětrali pomocí nucené ventilace. Na místo byl 
povolán specialista z oboru elektro TÚPO GŘ HZS ČR. Jako příčina vzniku poţáru 
byla určena technická závada elektroinstalace – pravděpodobně zkrat vodičů 
neodborně instalovaných prodluţovacích kabelů a zásuvek a vlivem přetíţení 
zásuvkového okruhu zapojenými el. spotřebiči. 

 Škoda: 1 mil. Kč Uchráněno: 500.000 Kč 
  - šetří Policie ČR -   
 
11.35 – Praha 19, Svitavská  
 - obytný objekt - 
 Jednotky HZS Praha, stanice Holešovice a stanice Satalice, byla vyslána k případu 

poţáru v bytové jednotce v činţovním domě. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se 
jednalo o poţár uschlého adventního věnce na odkládací ploše skříňky sektorové 
sestavy. Poţár byl likvidován příslušníky Policie ČR – PMJ pomocí práškového PHP 
ze sluţebního vozidla před dojezdem jednotky. Jednotka provedla kontrolu po 
poţáru. Plamenným hořením a sálavým teplem byla zničena skříňka, stropní 
plastové obklady v celé ploše místnosti a zplodinami hoření byla poškozena malba 
v celém bytě. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání otevřeného ohně 
k osvětlování – svíčka na suchém adventním věnci bez dozoru.  

 Škoda: 20.000 Kč 
 
  
15.30 – Praha 6, Arabská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, stanice Petřiny, likvidovala jedním proudem vody v dýchací 

technice poţár zařízení kuchyně v bytě 3 + 1 v 5. NP panelového domu. 
Plamenným hořením a sálavým teplem bylo zařízení kuchyně včetně 
elektroinstalace, osvětlení a zařízení části předsíně zničeno. Zplodinami hoření byla 
zničena malba v celé bytové jednotce. Při poţáru byly ze zasaţeného bytu a z bytu 
nad poţárem zachráněny dvě osoby. Lékařem ZZS nebylo zjištěno ţádné zranění 
způsobené poţárem nebo jeho toxickými zplodinami. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost uţivatelky bytu při pouţívání otevřeného ohně k osvětlování – hořící 
svíčka ponechaná uţivatelkou bytu bez dozoru.  

 Škoda: 100.000 Kč Uchráněno: 1,3 mil. Kč 
    - šetří Policie ČR – 

 

 



20.59 – Praha 1, Staroměstské náměstí   
 -restaurace- 
 Jednotka HZS Praha ochladila 1PHP CO2 ţhnutí grilu v restauraci El Negro. 

Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost obsluhy nebo technická závada grilu, ţádná 
škoda nevznikla. 
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00.05 - Praha 14, Maňákova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody z výškové techniky poţár 

vybavení na balkóně bytu ve 4.NP obytného domu. Poţárem byla poškozena část 
vybavení, dále část plastových dveří, vč. skleněné výplně. Zplodinami hoření byla 
také poškozena část fasády. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání 
zábavní pyrotechniky. 

 Škoda: 30.000,- Kč 
 -šetří Policie ČR- 
 
00.17 - Praha 11, Benkova   
 -porost-  
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár travního porostu 

a nízkých dřevin na ploše cca 5 x 3m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při pouţívání zábavní pyrotechniky. Poţárem ke škodě nedošlo. 

   
 
00.25 - Praha 7, Přístavní  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu na dně 

odpadkového koše. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností 
nedbalost při kouření nebo při pouţívání zábavní pyrotechniky. Poţárem ke škodě 
nedošlo. 

   
 
00.27 - Praha 8, Pobřeţní    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu. Osoby byly 

vyproštěny před příjezdem jednotky, jednotka nezasahovala. 
 
00.30 - Praha 14, Šromova   
 -travní porost- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C poţár travního porostu a nízkých dřevin 

na ploše cca 3 x 3m. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 
pouţívání zábavní pyrotechniky. Poţárem ke škodě nedošlo. 

   
 
00.31 - Praha 6, Šmeralova    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila čtyři osoby z výtahu, který se zastavil mimo určenou 

polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu. 
 
 
 



 
 
00.43 - Praha 18, Tupolevova   
 -keř- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár okrasného keře ve 

vnitrobloku obytných domů. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 
při pouţívání zábavní pyrotechniky. 

 Škoda: 1.000,- Kč 
  -šetří Policie ČR- 
 
00.51 – Praha 13, Bellušova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem vody z výškové techniky poţár nábytku na 

balkóně bytu v 7.NP obytného domu. Poţárem bylo poškozeno vybavení (nábytek, 
plastová ţidle), dále část parapetu plastového okna, vč. skleněné výplně. 
Zplodinami hoření byla také poškozena část fasády. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při pouţívání zábavní pyrotechniky. 

 Škoda: 30.000,- Kč 
  -šetří Policie ČR- 
 
00.59 – Praha 2, Ibsenova   
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu poţáru v popelnici. Poţár byl likvidován 

stráţníky Městské policie před příjezdem jednotky. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při kouření nebo při pouţívání zábavní pyrotechniky, škoda poţárem 
nevznikla. 

   
01.04 – Praha 20, Štverákova    
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu poţáru v popelnici. Ţádný poţár nebyl 

zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
01.07 – Praha 8, Lindavská   
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností nedbalost při 
kouření nebo při pouţívání zábavní pyrotechniky nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. Poţárem ke škodě nedošlo. 

   
01.09 – Praha 14, Kuttelwascherova    
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu poţáru v popelnici. Ţádný poţár nebyl 

zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
01.16 – Praha 13, Kovářova    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ohlašovatelky vstupní dveře do bytové 

jednotky. V bytě se nacházely dvě malé děti, případ byl předán ohlašovatelce. 
 
01.27 – Praha 4, Vitošská   
 -kontejner- 
 Jednotka SDH Písnice likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností nedbalost při 
kouření nebo při pouţívání zábavní pyrotechniky nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. Poţárem byl poškozen kontejner. 



  
01.54 – Praha 7, nábř. kpt. Jaroše   
 -vodní tok- 

 Jednotky HZS Praha stanice Holešovice a Krč (potápěči) byly vyslány k případu 

záchrany osoby z Vltavy. Osoba byla vytaţena posádkou člunu Městské policie. 
 
01.58 – Praha 9, Podvinný mlýn   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pět osob z výtahu, který se zastavil mimo určenou 

polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu. 
 
02.34 – Praha 12, Meteorologická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
02.41 – Praha 11, Ledvinova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností nedbalost při 
kouření nebo při pouţívání zábavní pyrotechniky nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. Dle velitele zásahu kontejner nebyl poškozen. 

   
02.50 – Praha 12, Na domovině   
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla s největší pravděpodobností nedbalost při 
kouření nebo při pouţívání zábavní pyrotechniky nelze zcela vyloučit ani úmyslné 
zapálení. Poţárem byl poškozen kontejner. 

 Škoda: 7.000 Kč 
  
05.36 – Praha 4, U Michelského lesa -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu na volném 

prostranství v areálu Interlov. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření 
nebo úmyslné zapálení, škoda poţárem nevznikla. 

   
05.51 – Praha 6, Chilská   
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP prověřila signalizaci hlásiče EPS ve stanici metra. Příčinou 

aktivace hlásiče bylo zneuţití tlačítkového hlásiče, jednalo se o planý poplach. 
 
 
 
29 případů do půlnoci 
21 případů po půlnoci 
2x víc výjezdů než je běžné 


