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

                    od 06.00 hodin dne 10. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 11. 12. 2009 

 

7.53 – 21, Staroújezdská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala pomocí sorbentu brzdovou kapalinu 

vyteklou z terénního automobilu. Ţivotní prostředí poškozeno nebylo. 

 

9.40 – 4, Olbrachtova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 vyprostila ţenu ze zamknutého bytu pomocí 

automobilového ţebříku. 

 

9.47 – 14, Trytova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku 

násilným vstupem přes dveře. V bytě se nikdo nenacházel. Předáno Policii ČR. 

 

12.25 – 15, U kabelovny 130   

 -jímka- 

 Jednotka HZS Zentiva odčerpala pomocí ejektoru zatopenou záchytnou jímku. 

Ţivotní prostředí poškozeno nebylo. 

 

13.05 – 2, Na Zbořenci   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu protékající vody bytem. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o vypadlý šroub z topení. 

Jednotka šroub nasadila zpět, předáno uţivateli bytu. 

 

13.45 – 9, U vinných sklepů   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. 

Před příjezdem na místo byla jednotka odvolána, nezasahovala, jednalo se o planý 

poplach. 

 

14.35 – 9, U Elektry  

 -odpad- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí tlakové vody poţár dřevěného 

odpadu o rozměrech 2 x 2 metry v zahrádkářské kolonii. Příčina vzniku poţáru 

nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

15.26 – 4, Mikuláše z Husi   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila dvě osoby z kabiny výtahu, který uvízl 

v suterénu obytného domu. Jednotka výtah zajistila proti opětovnému spuštění. 

 

16.32 – 12, Provozní   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala uniklý motorový olej z osobního 

automobilu o rozměrech 1 x 1 metru pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno 

nebylo. 

 

17.27 – 5, Bozděchova   

 -obytný objekt- 



 2 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky pro 

ZZS. Před příjezdem na místo byla jednotka odvolána, nezasahovala, jednalo se o 

planý poplach. 

 

18.43 – 5, Kukulova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila následky dopravní nehody dvou OA. Vozidla 

byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru a únik PHM a provozních kapalin byl 

likvidován sorbentem. Trosky vozidel byly z vozovky odklizeny. Případ byl předán 

Policii ČR. 

 

20.53 – 3, Koněvova  

 - dopravní prostředek – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, dohasila tlakovou vodou občany lokalizovaný poţár (2x 

práškový PHP) v motorovém prostoru OA Opel Astra Caravan 1.4. Plamenným 

hořením a sálavým teplem byl zničen AKU a poškozeny plastové a pryţové díly a 

elektroinstalace v horní části motorového prostoru. Příčinou vzniku poţáru byla 

technická závada elektroinstalace – zkrat na kontaktu AKU. Na místě Policie ČR – 

MO Jarov. 

 Škoda: 5.000 Kč Uchráněno: 15.000 Kč 

 

22.26 – 3, Koněvova   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, provedla měření koncentrace oxidu uhelnatého 

v bytové jednotce v činţovním domě. Byla zjištěna nebezpečně vysoká 

koncentrace CO. V bytě se nacházely tři nadýchané osoby. Byly předány přítomné 

ZZS.  

 

23.59 – 4, Jiţní spojka   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem únik oleje z kamiónu na ploše 

cca 16 x 5 m.  

 

02.13 – 13, Jeremiášova   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 7, odstranila následky dopravní nehody OA. Vozidlo bylo 

odpojením AKU zajištěno proti poţáru a únik PHM a provozních kapalin byl 

likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 

03.43 – 12, Ke Starému hřišti  

 - chata – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny a dţberovou 

stříkačkou a pomocí motorové pily ţhnutí dřevěné střešní konstrukce v podkroví 

celodřevěné zahradní chaty. Poţárem byla poškozena dřevěná střešní konstrukce 

a štítový trám na ploše cca 2 m
2
. Příčinou vzniku poţáru byla nepředpokládaná 

změna provozních parametrů krbového komínového tělesa – vznícení dřevěných 

konstrukčních prvků v okolí komínového tělesa vlivem dlouhodobé tepelné 

degradace dřeva.  

 Škoda: 5.000 Kč Uchráněno: 45.000 Kč 
 


