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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 8. 12. 2011 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 7. 12. 2011 do 06.00 hodin dne 8. 12. 2011 

 

07.04 - 4, Obchodní nám.  

 - komunikace - 

 Jednotka HZSP DPP byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. Příslušníci 

jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem. 

 

07.13 - 7, Jankovcova  

 - osobní automobil - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 3 likvidovali proudem tlakové vody požár v 

motorovém prostoru osobního automobilu. Požárem byl zničen olověný 

akumulátor, vzduchový filtr a izolace kapoty motoru. Částečně byla poškozena 

elektroinstalace a některé plastové díly v motorovém prostoru automobilu.  

 

07.47 - 3, Biskupcova x Želivského   

 - komunikace - 

 Jednotky HZS Praha st.5 a HZSP DPP byly vyslány k dopravní nehodě tramvaje a 

chodce. Příslušníci jednotky zraněnou osobu vyprostili a předali ji do péče ZZS. 

 

08.28 - 20, Chlumecká  

 - plechový koš -   

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.10 likvidovali vodou ze džberové stříkačky požár 

odpadu v plechovém koši. Požárem ke škodě nedošlo.  

 

09.13 - 10, Za poštou  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k asistenci ZZS při transportu pacienta. 

Příslušníci jednotky osobu snesli do vozidla ZZS pomocí nosítek. 

 

09.26 - 11, Majerského  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu na ploše cca 10 x 30 m sorbentem. 

 

09.31 - 15, Průmyslová  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM likvidovali sorbentem. 

 

09.46 - 8, Kobyliské nám.  

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZSP DPP byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

bylo zjištěno, že reakci čidla způsobil únik páry. Jednotka nezasahovala. 

 

10.28 - 7, Schnirchova  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st. 3 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen příslušníky 

PČR před příjezdem jednotky na místo, jednotka nezasahovala. 

 

10.29 - 10, Na Slatince  
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 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o zaprášené čidlo. Jednotka 

nezasahovala. 

 

11.31 - 16, Žitavského  

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.8 byla vyslána k zajištění uvolněného reklamního panelu. 

Příslušníci jednotky za pomoci automobilového žebříku uvolněný panel odstranili. 

 

15.40 - 7, Lublinská  

 - popelnice - 

 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k likvidaci požáru odpadu v popelnici. 

Telefonicky bylo oznámeno, že požár byl již uhašen z místního zdroje, jednotka 

byla odvolána z cesty.  

 

16.51 - 10, Malešická  

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána ke zjištění původu kouře nad objektem 

skladu. Telefonicky bylo oznámeno od PČR, že se jednalo o již uhašené 

vypalování izolace kabelů, jednotka byla odvolána z cesty.  

 

18.37 - 14, Doležalova 

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána zjistit zdroj kouře v domě. Příslušníkům jednotky 

se zdroj nepodařilo najít. Jednalo pravděpodobně o poruchu rozvaděče. 

 

18.38 - 4, Na hřebenech II    

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS Česká Televize byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že EPS spustila vlivem nenahlášených stavebních prací. 

Jednotka nezasahovala. 

 

19.02 - 4, Náměstí Bratří Synků  

 - obytný objekt - 

 Jednotky HZS Praha likvidovaly v dýchací technice 1 x C proudem vody požár 

v obývacím pokoji bytu, v 2. NP činžovního domu. Požárem byl zcela zničen TV 

stolek, plazmová televize, set top box, domácí kino, dále žehlička a část koberce. 

Zplodinami hoření byla poškozena výmalba a vybavení obývacího pokoje, kuchyně 

a ložnice.  

 

20.04 - 22, Františka Diviše  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána likvidovat olej uniklý na vozovku. Jednotka 

nezasahovala, protože na místě byl již čistící vůz fy. Pražské služby, a.s. 

 

21.59 - 13, Pražský okruh   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha zasypala vyteklou chladící kapalinu po dopravní nehodě třech 

kamionů. Na jednom z kamionů pak pomocí AJ 20 provizorně zajistila náklad. 

 

23.59 - 10, Starostrašnická  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného výskytu kouře v domě. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná kouř z komína sražený do dvora. 
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01.28 – 10, Srbínská  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok požár odpadu v 

plastovém kontejneru.  

 

02.01 – 8, Urxova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ZZS a Policie ČR vstupní dveře do bytu. 

Případ byl předán ZZS a Policii ČR. 

 


