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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 24. 12. 2009 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 23. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 24. 12. 2009 

 
06.27  -  4, Vrbova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k úniku vody z vodovodního řadu v obytném 

domě. Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní vodovodní uzávěr v domě. 
 
07.50 - 2, Anny Letenské  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 1 vyprostili automobil Příslušníků policie ČR, 

který uvízl na komunikaci. 
 
08.06 - 5, Starochuchelská  
 - komunikace - 
 Jednotky HZS Praha st. 1 a 8 a plynárenská pohotovost byly vyslány k zajištění 

úniku zemního plynu z potrubí poškozeného při dopravní nehodě automobilu.  
 
10.38 - 15, Plukovníka Mráze  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali proudem tlakové vody poţár lesního 

porostu a odpadu v přístřešku bezdomovců. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčina 
vzniku poţáru souvisí s pohybem bezdomovců v prostoru a pravděpodobně se 
jednalo o nedbalost neznámé osoby při pouţívaní otevřeného ohně. Vyloučit nelze 
ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
11.06 - 19, Brozánská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.10 byla vyslána k asistenci ZZS při transportu pacienta. 

Příslušníci jednotky osobu snesli do vozidla ZZS pomocí nosítek. 
 
11.46 - 8, Čimická bez č. 
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS DPP Hostivař byla vyslána k zajištění úniku PHM v areálu podniku. 

Příslušníci jednotky zasypali uniklé PHM sorbentem. 
 
12.04 - 8, Na dláţděnce  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu PHM na ploše cca 20m
2
 sorbentem. 

 
12.27 - 11, Hrdličkova  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána ke zjištění původu kouře nad lesíkem. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o pálení odpadu. Poţárem ke škodě 
nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo vypalování izolace kabelů neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
12.37 - 4, Na Zámecké  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st. 6 byla vyslána k zajištění unikajícího plynu z kempingové 

PB láhve v bytové jednotce. Po násilném vstupu byla láhev zajištěna a prostor bytu 
odvětrán.  
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13.03 - 7, Veletrţní  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali 
sorbentem. 

 
13.42 - 18, Veselská 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu PHM sorbentem. 
 

13.52 - 12, Pertoldova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu PHM sorbentem. 
 
16.13 - 13, Jeremiášova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k dopravní nehodě NA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. Při 
DN byl poškozen sloup VO. 

 
16.24 - 8, V zahradách  
 - podzemní garáţe - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k zajištění úniku cca 40 litrů PHM na 

komunikaci v podzemních garáţích. Příslušníci jednotky zasypali uniklé PHM 
sorbentem. 

 
17.06 - 7, U Průhonu  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st. 3 byla vyslána k zajištění unikající vody z prasklého potrubí 

nástěnného hydrantu v mateřské škole. Na místo byli povoláni pracovníci vodáren. 
 
17.18 - 3, Krásova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům policie ČR. 
 
17.53 - 10, Ţitomírská  
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána ke zjištění původu kouře v obytném domě. 
Po vstupu do bytové jednotky bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. 
Poţárem potravin ke zranění ani ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost uţivatele bytu při přípravě potravin. 
Škoda: 0,-Kč 

 
18.29 – 13, Přecechtělova  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v nehořlavém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna.  
 Škoda:  0 Kč 
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19.49 – 1, Jindřišská  

- obytný objekt - 
Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v domě. Průzkumem na místě  
bylo zjištěno, ţe se jednalo o kouř z nedopalku v květináči na chodbě domu. 
Příčinou vzniku poţáru bylo kouření. 
Škoda:  0 Kč 

 
22.00 – 11, Tatarkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky.  Případ byl předán Policii ČR. 
 
23.32 – 5, K Austisu   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u vozidla, které 

sjelo mimo vozovku. Vozidlo bylo také vyproštěno pomocí navijáku. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
02.55 – Kafkova  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna.  
 Škoda:  7000 Kč 
 
04.52 – 8, Cínovecká  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej, který vytekl na komunikaci 

z automobilu. 


