Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
V Praze dne 19. 12. 2010
Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 18. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 19. 12. 2010
06.16 – 8, Toruňská
- obytný objekt Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu zápachu v obytném domě. Průzkumem
bylo zjištěno, že se jednalo o již uhašený požár odpadu ve sklepní kóji. Požárem ke
škodě nedošlo.
08.43 - 11, Klapálkova x Türkova
- komunikace Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k dopravní nehodě dvou automobilů.
Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM
zasypali sorbentem.
09.50 - 6, Aviatická
- provozní objekt Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS č. 4831/5.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
11.19 - 20, Chlumecká
- osobní automobil Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 likvidovali proudem tlakové vody požár
motorového prostoru osobního. Požárem byl celý automobil zcela zničen.
14.12 - 7, Komunardů
- obytný objekt Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl
v bytě nalezen starší muž v nemohoucím stavu, který byl následně předán ZZS.
14.48 - 11, Brněnská
- komunikace Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci.
Příslušníci jednotky likvidovali naftovou skvrnu na ploše cca 4 x 1 m sorbentem.
15.45 - 10, Záběhlická
- plechový kontejner Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali sněhem z komunikace požár odpadu
v plechovém kontejneru. Požárem ke škodě nedošlo.
15.47 - 11, Bachova
- provozní objekt Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění údajného úniku zemního plynu v
objektu. Průzkumem na místě nebyl žádný únik zjištěn. Na místo byla preventivně
vyslána plynárenská pohotovost.
15.49 - 6, Terronská
- obytný objekt Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před
příjezdem jednotky na místo, jednotka byla odvolána z cesty.
16.51 - 9, Nemocniční
- obytný objekt -
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Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Průzkumem zjištěno, že
jednotka na místě není potřeba. Jednotka nezasahovala.
17.37 - 10, U Vršovického nádraží
- obytný objekt Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění údajného úniku zemního plynu v
objektu. Měřením byla zjištěna zvýšená koncentrace plynu a provedeno odvětrání
objektu. Případ byl předán pracovníkům plynárenské pohotovosti.
17.44 - 15, Kutnohorská
- komunikace Jednotky HZS Praha st.4 a 5 byly vyslány k dopravní nehodě dvou automobilů.
Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM
zasypali sorbentem. Zraněná osoba byla vyproštěna před příjezdem jednotky a
předána do péče ZZS. Předáno Policii ČR.
20.16 – 7, Hlávkův most
- dopravní prostředky –
Jednotka HZS Praha st.3 likvidovala následky dopravní nehody tří osobních
automobilů. Dvě osoby byly při nehodě zraněny, přičemž jedna byla z vozu
jednotkou vyproštěna a následně předána do péče ZZS. Jednotka následně
zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny, provedla na místě protipožární
opatření a odstranila vozidla z vozovky. Předáno Policii ČR.
20.18 – 8, Křižíkova
- demolice –
Jednotka HZS Praha st.1 likvidovala džberovou stříkačkou několik ohnisek požáru
odpadu v opuštěné budově.
21.04 – 11, Anežky Malé
- kontejner –
Jednotka HZS Praha st.4 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového
kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně neopatrnost při kouření,
nelze vyloučit ani úmyslné zapálení.
22.08 – 11, Brusinková
- kontejner –
Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru plastového kontejneru na papír. Požár
byl uhašen občany sněhem před příjezdem jednotky. Jednotka nezasahovala.
22.26 – 5, Plzeňská
- osobní automobil –
Jednotky HZS Praha st.7 a SDH Řeporyje likvidovaly následky dopravní nehody
osobního automobilu. Sorbentem zasypaly uniklé provozní kapaliny a na místě
provedly protipožární opatření. Předáno Policii ČR.
01.35 – 7, Letenské nám.
- dopravní prostředky –
Jednotka HZS Praha st.3 likvidovala následky dopravní nehody dodávky a osobního
automobilu, při které došlo ke zranění jedné osoby. Jednotka na místě provedla
protipožární opatření. Předáno Policii ČR.
03.55 – 10, Pod altánem
- osobní automobil –
Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k prověření zakouření v motorové části
osobního automobilu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o zahoření
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oleje uniklého na výfukové potrubí. Jednotka provedla na místě protipožární
opatření. Předáno Policii ČR.
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