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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 27. 12. 2009 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 26. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 27. 12. 2009 

 
06.14 – 2, Vrchlického sady   
 -šachta- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí lezecké techniky ţenu, která se nacházela 

v šachtě vzduchotechniky v hloubce cca 15 m. Ţena byla předána do péče ZZS, 
případ byl předán Policii ČR. 

 
06.45 – 10, Káranská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla uzavření prasklého vodovodního potrubí 

v obytném domě. 
 
08.53 – 8, Stráţnická    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala vyteklé PHM na ploše 6m

2
. 

 
08.58 – 1, U staré školy  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu zápachu plynu v objektu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o otevřený odvzdušňovací ventil u 
kotle. Provedeno jeho uzavření. 

 
11.01 – 10, Nedvězská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla zasypání uniklých PHM ze zaparkovaného 

OA. 
 
09.21 – 1, Pštrosova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla uzavření přívodu plynu do bytové jednotky 

z důvodu její netěsnosti. Provedeno měření koncentrace, s pozitivním výsledkem. 
Osoby předány do péče ZZS  a papoušek do péče Pet-medic. Jednotka odvětrala 
byt a poučila uţivatelku o nutnosti provedení revize. 

 
12.00 – 15, Milánská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému pouţití. 
 
12.02 – 11, Valentova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla otevření bytové jednotky. Nalezena starší 

uţivatelka bytu. Předáno PČR. 
 
13.14 – 1, Kaprova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla otevření bytové jednotky po AZ-30. Osoba 

předána do péče ZZS. 
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14.10 – 6, Bělohorská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezena osoba ex. Předáno PČR. 
 
14.12 – 6, Nad pramenem   
 -rokle- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 asistovala s transportem osoby zraněné po pádu do 

rokle k vozu ZZS. 
 
15.23 – 12, U Kamýku  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala skvrnu PHM na ploše 1 x 1 metr, které 

unikly z OA. 
 
15.57 – 14, Bouřilova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla zasypání uniklých PHM ze zaparkovaného 

OA. 
 
17.50 - 7, Milady Horákové  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky.  Dle 

následujícího sdělení od PČR byla jednotka odvolána. 
 
18.35 – 18, Krausova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala vodou z místního zdroje poţár papírového 

odpadu na betonové podestě společné lodţie v 5. NP panelového domu. 
Lokalizováno občany před dojezdem jednotky vodou z místního zdroje. Příčina 
vzniku poţáru nebyla zjištěna (nedbalost při kouření, pouţívání zábavné 
pyrotechniky, úmyslné zapálení). Na místě Policie ČR – MO Letňany. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.42 – 8, Pobřeţní x Thámova 
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala dţberovou stříkačkou ohniště na podlaze 

místnosti ve 3. NP objektu určeného k demolici. Příčinou vzniku poţáru bylo 
rozdělávání ohně občany bez stálého pobytu. Na místě Policie ČR – MO Karlín. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.47 – 15, Janovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence vstup 

vchodovými dveřmi bez poškození do bytové jednotky v panelovém domě. Případ 
byl předán Policii ČR a uţivatelce. 

 
19.08 – 4, Bohuslava ze Švamberka  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup vyraţením vchodových dveří do bytové jednotky v činţovním domě. 
V bytě nebyl nikdo nalezen. Případ byl předán Policii ČR. 
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19.42 – 9, Spojovací  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, uzavřela z důvodu úniku vody hlavní přívod vody do 

objektu. Případ byl předán MP. 
 
21.21 – 9, Chrastavská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala tlakovou vodou v DT poţár komunálního 

odpadu v plastovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmysl, 
kouření). 

 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
22.19 – 10, Kodaňská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila následky dopravní nehody OA bez zranění. 

Vozidlo bylo odpojením AKU zajištěno proti poţáru a únik PHM a provozních kapalin 
byl likvidován sorbentem. Při DN bylo poškozeno dopravní značení. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
23.32 – 3, Sudoměřská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala vodou z místního zdroje ţhnutí dvou trámů 

vynesených z technického prostoru pod schodištěm v 1. PP panelového domu. 
Lokalizováno Policií ČR – l. 158 vodou z místního zdroje před dojezdem jednotky. 
Jednotka v DT vyklidila ze zasaţeného prostoru další textilní odpad a objekt 
odvětrala pomocí přetlakové ventilace. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost 
občanů bez stálého pobytu při pouţívání otevřeného ohně  k osvětlování (nalezeny 
svíčky) nebo při kouření. Případ byl předán Policii ČR – MO Ţiţkov. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
00.11 – 14, Pospíchalova    
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala sorbentem únik PHM po krádeţi z OA na 

ploše cca 2 x 3 m. Případ byl předán MP. 
 
00.34 – 14, Broumarská  
 - odpadkový koš – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala dţberovou stříkačkou ţhnutí komunálního 

odpadu v plastovém odpadkovém koši. Koš nebyl ţhnutím poškozen. Příčina vzniku 
poţáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
01.53 – 6, Patočkova   
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (úmysl, kouření). 
 Škoda: 7.000 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
04.46 – 4, Na Jelenách  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, 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.  

 


