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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 28. 12. 2009 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 27. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 28. 12. 2009 

 
08.23 – 1, Petrské náměstí  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila za pouţití AZ-30 větší mnoţství opadané 

omítky ze záchytné sítě, jelikoţ hrozilo její protrţení. 
 
08.53 – 8, V mezihoří  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS SŢDC byla vyslána k poţáru porostu. Průzkumem nebylo nic 

nalezeno. 
 
09.48 – 13, Bucharova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka provedla protipoţární opatření a odstranila vozidla z vozovky. 
 
11.34 – 7, Bubenská 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu na 

ploše 3 x 3 m. V poţářišti byly nalezeny tři 200 l sudy s pouţitým olejem a jedna 
tlaková nádoba. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 
 
12.04 – 11, Bachova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 odčerpala plovoucím čerpadlem vodu ze zatopené 

výtahové šachty po havárii vodovodního potrubí. 
 
12.26 – 8, Zhořelecká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala olejovou skvrnu po úniku oleje z osobního 

automobilu. 
 
13.39 – 4, Michelská bez č.   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila uvolněný transparent. 
 
14.53 – 5, Na Farkáně III   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a odpojila AKU. 
 
15.54 – 3, Přemyslovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 pomohla ZZS při snesení pacienta. 
 
16.15 – 2, Na Výtoni    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do sklepních prostor, kde 

uzavřela hl. uzávěr vody z důvodu prasklého vodovodu v bytě ve 4.NP. 
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16.18 – 13, K rozvodně  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 odčerpala vodu ze sklepa. Uzavření poškozeného 

potrubí provedla vodárenská pohotovost. Jednotka odčerpala vodu pomocí 
plovoucího čerpadla. 

 
16.36 – 5, Peškova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu poţáru elektroinstalace 

v bytě. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár elektroinstalační 
krabice a sedačky uhašené před příjezdem jednotky. Příčinou vzniku poţáru byla 
technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
16.42 – 4, Na Zámecké  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytu. Byla nalezena osoba 

exitus. Předáno Policii ČR. 
 
16.42 – 14, Branská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 odčerpala vodu ze sklepa v dýchací technice. 

Jednotka odpojila přívody el. energie. 
 
16.47 – 1, Ve Smečkách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uzavřela hlavní uzávěr vody od prasklého potrubí ve 

sklepě obytného domu.  
 
17.20 – 21, Podnikatelská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu poţáru automobilu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár vraku osobního 
automobilu, který jednotka likvidovala 1 C proudem. Příčina vzniku poţáru nebyla 
zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 
 
17.27 – 4, Jiţní spojka  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu poţáru osobního automobilu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se nejednalo o poţár, ale o technickou 
závadu a jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 

 
18.06 – 10, Počernická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5byla vyslána k poţáru v bytě. Průzkumem zjistila 

spálené potraviny uhašené před příjezdem. Jednotka odvětrala prostor. Příčinou 
vzniku poţáru beze škody byla nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0 Kč 
 
18.27 – 4, K Šeberovu  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem uniklé PHM z OA. 
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18.36 -  4, Sinkulova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uhasila tlakovou vodou hořící tříděný odpad (papíry) 

ve velkokapacitním plechovém kontejneru. Příčina vzniku nebyla zjištěna (kouření, 
úmysl). Poţárem škoda nevznikla. PČR se na místo nedostavila. 

 
18.41 -  6, V.P. Čkalova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jedna zraněná osoba ošetřena ZZS. Příslušníci jednotky odpojili u 
havarovaných automobilů AKU a poté asanovali vyteklé provozní náplně. K jejich 
úniku do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 
19.47 -  6, Šlikova 
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 2 násilně a bez poškození otevřeli dveře 

bytové jednotky. Uvnitř nalezeny dvě osoby přiotrávené oxidem uhelnatým. Předány 
ZZS. Bytová jednotka odvětrána. 

 
21.18 -  2, Máchova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu úniku vody v bytě v 4. patře. 

Po násilném otevření dveří bytu zjištěno, ţe voda uniká z narušeného stoupacího 
potrubí. Likvidováno uzavřením hlavního uzávěru ve sklepě. 

 
02.47 -  5, Na Neklance  
 -obchodní a bytové centrum- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 prověřovala spuštění EPS. K poţáru nedošlo, 

jednalo se o planý poplach. Důvod sepnutí čidla nezjištěn.  
 
03.37 -  3, Slavíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu úniku vody v bytě v přízemí. 

Po násilném otevření dveří bytu zjištěno, ţe voda uniká z narušeného přívodu 
ohřívače vody. Likvidováno uzavřením přívodu vody do bytu.  


