
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Zpracoval:

Kontakt:

Datum zpracování:

Datum aktualizace:

Požár hotelu 
Eurostars David

20.1.2018
Náplavní 1618/6, Praha 2

nprap. Radek Svatoš, nprap. Marek Hořínek,
por. Bc. Antonín Šustr

radek.svatos@hzspraha.cz

29.1.2018

4.2.2018



2

Hotel Eurostars David
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Popis budovy hotelu

Hotel Eurostars David je novorenesanční
budova, která se nachází na rohu ulic Náplavní
č. 6 a Záhořanského č. 1 na Praze 2.

Byla vystavěna mezi roky 1882 až 1884. Od roku
1993 se jedná o kulturní památku. Uvnitř hotelu
je 76 pokojů a celkem 180 lůžek.

Jedná se původně o čtyřpatrový, činžovní dům, s
půdní vestavbou a věžičkou. Rekonstrukcí si
hotel prošel v roce 2006. Celková
pořizovací cena hotelu ke konci roku 2006 činila
196 milionů korun.
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Nástupní plocha

- nástupní plochu tvořily ulice Náplavní, Záhořanského, Ditrichova, Myslíkova

- jednotka z HS 1, která na místo dorazila jako první, najížděla z ulice
Myslíkova ( 3x CAS, 1x AZ-37)

- průjezd ulicí Náplavní byl pomalý z důvodu špatně parkujících vozidel po
obou stranách ulice

- při příjezdu (zhruba z poloviny ulice Náplavní) byl vidět černý kouř z několika
oken i pater. Že jsou v oknech a na parapetech lidé bylo viditelné až při
příjezdu přímo před hotel

- velitelem zásahu (VZ) byl vydán rozkaz k záchraně osob z 1. patra za pomoci
nastavovacích žebříků, na záchranu osob z vyšších pater za pomoci AZ-37

- ustavení AZ-37 bylo ztžené zaparkovaným vozidlem vedle žebříku, které
bylo poškozeno otáčením věže (viz. následný obrázek)
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Foto ze zásahu
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Nástupní plocha
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Síly a prostředky na místě MU

JPO:
HS01, HS02, HS03, HS04, HS05, HS06, HS07, HS08, HÚOPH, HS11, JSDH
Stodůlky, JSDH Cholupice, JSDH Suchdol, JSDH Lysolaje, JSDH Satalice a
JSDH D. Měcholupy

Celkem: 120 hasičů, 21x CAS, 7x AZ (1x AZ-52, 2x AZ-37, 1x AZ -
40 a 3x AZ-30), spotřebováno 15,5 m3 vody na hašení,
vyměněno 150 ks DT
PČR:
(v době zpracování prezentace nebylo upřesněno)

ZZS:
(v době zpracování prezentace nebylo upřesněno)
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Velení u zásahu

- po příjezdu na místo přebírá velení zásahu velící důstojník
směny (VDS) od velitele družstva z HS01

- VZ por. Bc. Antonín Šustr
- štáb VZ zřízen ve II. stupni požárního poplachu
- VČ z HS07 ppor. Bc. Jan Kulhánek (velitel sektoru 1, pravá část)
- VČ z HS03 ppor. Bc. Felix Malec (velitel sektoru 2, levá část)
- velitelé jednotek HZSP (jednotlivá patra hotelu)
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Foto ze zásahu
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Štáb velitele zásahu

Náčelník štábu – ppor. Bc. Aleš Šenkýř (VČ z HS01) - odpovědnost za
činnost štábu, určování shromaždiště osob, pomocník VZ

Členové štábu pro:

Spojení – nstržm. Václav Bareš (HS01) - spojení mezi jednotkami a KOIS,
evidence zachráněných, evakuovaných a zraněných osob

Týl – ppor. Bc. Pavel Červenka (VČ z HS05) – zabezpečení týlového
kontejneru, střídání a odpočinek hasičů a složek IZS

Nasazení SaP – nprap.Radek Svatoš (VD z HS01) – zásobování hasební
vodou, záloha a jištění nasazených hasičů
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Štáb velitele zásahu

Zástupci složek IZS a přizvaní odborníci:

- inspektor provozu ZZS hl. m. Prahy
- velitel PČR (PMJ hl. m. Prahy)
- řídící důstojník HZSP brig. gen. Ing. Roman Hlinovský (ředitel HZS hl. m. Prahy),

komunikace s médii a krizovým managementem hl. m. Prahy
- MUDr. Petr Kolouch, MBA (ředitel ZZS hl. m. Prahy)
- tiskový mluvčí HZSP
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Činnost JPO

Záchrana osob
vnějškem budovy:

- nasazeny 3 automobilové žebříky (AZ - 37, AZ – 40, AZ - 30), nastavovací
žebříky

- zachráněno 34 osob

vnitřkem budovy:

- po vnitřních schodištch pomocí vyváděcích kukel zachráněny 4 osoby

- dále zachráněno 6 osob, nalezeny v bezvědomí, resuscitovány

Likvidace požáru
- nasazeny 3 útočné proudy do prostoru 1. – 3. NP, schodiště, OA

- odvětrání vnitřních prostor hotelu
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Foto ze zásahu
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Foto ze zásahu
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Foto ze zásahu
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Foto ze zásahu
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Součinnost složek IZS
JPO:
- záchrana osob ohrožených požárem a jeho zplodinami, předlékařská pomoc, laická

resuscitace 6-ti osob, následné předání do péče ZZS hl. m. Prahy, asistence při
následné péči, štáb VZ

- likvidace požáru budovy hotelu, následné předání místa zásahu PČR

PČR:
- vytýčení zóny pro zasahující složky, její ostraha

- asistence při resuscitaci a záchraně osob

- převzet a střežení místa události do předání majitelům

- ztotožnění osob

- řízení dopravy, organizace evakuačních autobusů

ZZS:
- resuscitace zraněných osob, péče o zraněné osoby na shromaždišti(vedlejší restaurace)

- transport zraněných osob do zdravotnických zařízení
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Foto ze zásahu
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Foto ze zásahu
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Strategická úroveň a týl

Magistrát hl. m. Prahy
- zástupci magistrátu hl. m. Prahy

- primátorka hl. m. Prahy Mgr. Adriana Krnáčová

- zástupci městské části Prahy 2, starostka MČ Prahy 2

Týlové zajištění
- ČČK (občerstvení pro zasahující)

- DP hl. m. Prahy (autobusy pro zachráněné a evakuované)
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Foto ze zásahu
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Bilance zraněných

Zraněné civilní osoby

lehce

- kontrola všech hostů hotelu na místě události

těžce (nadýchání zplodin hoření)

- 6 osob, laická, následně lékařská resuscitace

úmrt (nadýchání zplodin hoření)

- u 2 osob lékařem konstatována smrt na místě události

- 2 osoby zemřely následně ve zdravotnickém zařízení

Zranění příslušníků HZS hl. m. Prahy

- 2 příslušníci, pád z výšky (ze schodiště)
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Foto ze zásahu
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Foto ze zásahu
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Poznatky ze zásahu
Pozitiva:
- krátký dojezdový čas prvních jednotek na místo

- v prvním sledu vyslány 2 automobilové žebříky

- rychlý průzkum a rozhodnut taktiky zásahu VZ

- vyhlášení Zvláštního stupně požárního poplachu

- záchrana osob ze zasaženého objektu v krátké době

- rychlá likvidace požáru

- přítomnost ČČK, který zajistil občerstvení pro všechny zasahující

- spolupráce všech zasahujících složek
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Poznatky ze zásahu
Negativa:
- žádný kontakt s personálem (recepční) – nevědělo se o dalších

schodištch, přibližném počtu osob v hotelu, atd.

- složitost objektu

- nefunkční varovný systém EPS v objektu

- úmrt 4 osob

- zranění zasahujících hasičů

- nedostatečný počet termovizí pro zasahují hasiče (orientace,
záchrana)

- vysoká škoda (cca 20 mil. Kč)

- nevhodně zvolené místo resuscitace
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Hotel Eurostars David

Před požárem – vchod venkovní Po požáru – vchod venkovní
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Hotel Eurostars David

Před požárem – vchod vnitřní Po požáru – vchod vnitřní
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Hotel Eurostars David

Před požárem - recepce Po požáru - recepce
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Hotel Eurostars David

Před požárem - schodiště Po požáru - schodiště
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Hotel Eurostars David

Před požárem - patro Po požáru - patro
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Poděkování za záchranu
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Děkuji za pozornost

Hotel Eurostars David
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