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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 26. 12. 2009 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 25. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 26. 12. 2009 

 
09.32 – 6, Kladenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 uzavřela hlavní přívod vody v objektu, ve kterém 

došlo k úniku vodu z poškozeného rozvodu. Předáno Policii ČR. 
 
09.44 – 6, Karlovarská bez  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 asistovala při odčerpání vody ze zatopených prostor. 

Předáno obsluze. 
 
10.16 – 1, Václavské náměstí 62 
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uzavřela hlavní přívod vody do objektu, ve kterém 

došlo k úniku vody z poškozeného rozvodu. Předáno Policii ČR. 
 
10.18 – 10, Šrobárova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 asanovala sorbentem uniklé PHM z osobního 

automobilu. Předáno ostraze. 
 
10.26 – 11, U chodovského hřbitova  
 -hotel v rekonstrukci- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 prověřila spuštění EPS v hotelu v rekonstrukci. Na 

místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
10.32 – 6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS č. 2801/1. Na místě nebylo nic 

zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
10.36 – 19, Bohdanečská  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic 

zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
11.40 – 16, Oddechová bez  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 asanovala sorbentem uniklé PHM z osobního 

automobilu. Předáno Policii ČR. 
 
11.42 – 1, Vítězná  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uzavřela hlavní uzávěr vody z důvodu poruchy 

rozvodů. Předáno Policii ČR. 
 
12.40 – 1, Senovážná  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila poškozenou omítku z římsy obytného 

objektu, která hrozila pádem na komunikaci. 
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13.42 – 6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS v hangáru. Na místě bylo zjištěno, že 

čidlo reagovala na kouř z cigaret. Odvětráno. Nejednalo se o požár. 
 
13.51 – 2. Odborů  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila polystyrenové desky na střeše obytného 

objektu, které hrozily pádem na komunikaci. Předáno ostraze. 
 
14.01 – 12, Zbudovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila nalomenou větev, hrozící pádem na 

komunikaci. 
 
14.51 – 17, Bazovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 zajistila plachtu na střeše obytného objektu, která 

hrozila pádem na komunikaci. 
 
15.10 – 17, Hrozenkovská  
 -stavba- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odstranila plachty, které hrozily pádem na 

komunikaci. Předáno mistrovi stavby. 
 
15.13 – 3, Ondříčkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asistovala ZZS při záchraně a transportu zraněné 

ženy. Předáno Policii ČR. 
 
15.17 – 10, Srbínská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
15.27 – 2, Sokolská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila utrženou plachtu, která hrozila pádem na 

komunikaci. 
 
17.02 – 13, Sezemínská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě byla nalezena nemohoucí osoba, která byla předána přivolané ZZS. Předáno 
Policii ČR. 

 
18.04 – 8, Liberecká bez č.   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Zraněné osoby byly předány ZZS. Předáno Policii ČR. 

 
18.26 – 9, Sokolovská bez č.   
 -metro- 
 Jednotka HZS Metro prověřila spuštění EPS ve stanici metra. Na místě nebylo nic 

zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
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19.15 – 3, Řehořova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila dvě osoby z výtahové kabiny, která se zastavila 

mimo určenou polohu. Případ byl předán vyproštěným. 
 
20.04 – 10, Malešická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z osobního 

automobilu, a dále zamezila dalšímu úniku z vozidla havarijním tmelem. Případ byl 
bez předání. 

 
20.05 – 4, Na Mlejnku  
 -odpadkový koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

odpadkového koše. Požárem byl poškozen koš, příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 1.000 Kč 
 
20.08 – 3, Rokycanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí výškové techniky uvolněnou římsu na 

fasádě obytného domu. Případ byl bez předání. 
 
20.33 – 3, Koněvova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky ve 2.NP obytného domu. V bytě byla nalezena žena (exitus), případ byl 
předán Policii ČR a ZZS. 

 
21.09 – 9, Nad šestikopy  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody požár odpadu v plastových 

kontejnerech na tříděný odpad. Požárem byly poškozeny tři kontejnery, příčinou 
vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 21.000 Kč 
 
21.11 – 4, Hornomlýnská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ZZS vstupní dveře do bytové jednotky        

v 5.NP obytného domu. V bytě byl nalezen muž, který byl s případem předán ZZS. 
 
23.41 – 10, Chotouňská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Požárem byl poškozen kontejner, příčinou vzniku požáru byla nedbalost 
při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000 Kč 
 
01.33 – 15, Edisonova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ohlašovatele vstupní dveře do domu. 

Případ byl předán ohlašovateli. 
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04.48 – 20, Olomoucká  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí hydraulického nářadí osobu po dopravní 

nehodě osobního a nákladního automobilu. Jednotka dále zajistila místo proti vzniku 
požáru a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl předán PČR.  

 


