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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 17. 12. 2011 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 16. 12. 2011 do 06.00 hodin dne 17. 12. 2011 

 

06.16 – 8, Prosecká  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny na vozovce, po 

dopravní nehodě osobního automobilu. Případ byl předán Policii ČR. 

 

06.25 – 8, Na hrázi  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu muţe na střeše NS Billa. Muţ slezl 

sám po nastavovacím ţebříku, případ byl předán Policii ČR. 

 

07.35 – 5, K Třebonicům  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k poţáru v podkroví. Jednalo se o 

poţár dřevěné podlahy v podkroví provozního objektu, kde probíhaly stavební 

práce. Jednotka pouţila 2 x proud tlakové vody a část podlahy odstranila pomocí 

motorové pily. Poţár byl před příjezdem jednotky hašen 5 x PHP majiteli objektu. 

Na místě PČR a ZZS. Příčinou vzniku poţáru bylo nedodrţení technologického 

postupu při pouţívání látek se sklonem k samovznícení. 

  

07.37 – 6, Aviatická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala únik PHM na letištní komunikaci na ploše  

 2 x 2 metry za pomoci sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

09.40 – 9, Vodňanská 

 -lesík- 

 Jednotka HZS SŢDC likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v lesíku. 

Jednotka nalezla PB lahev a ochladila ji. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 

pouţívání otevřeného ohně mající souvislost s výskytem osob bez trvalého 

přístřeší. 

  

Zásahy jednotek HZS na území hl. m. Prahy v souvislosti s větrnou bouří:   

 

09.56 – 10, Brigádníků  – ulomená větev na komunikaci                             

10.07 –   5, Kříţová  – nakloněný strom nad komunikací                             

12.51 – 11, Zlešická  – utrţené plechy na trafostanici                             

13.01 –   4, U plynárny  – utrţený reklamní poutač                                 

13.17 –   1, Koţná  – rozbité a uvolněné křídlo okna                             

13.30 –   5, K přístavišti  – strom padlý na střechu objektu                             

14.57 – 17, Na Radosti – utrţený plech na zastávce autobusů MHD                               

19.43 –   7, Stromovka – stromy na ţelezniční trati                                                                   

19.45 –   8, Ústecká  – utrţený reklamní poutač                             

20.28 – 10, K Chaloupkám  – utrţená lepenka na střeše                                    

20.39 – 11, Pečárková  – utrţené plechy na střeše                              

21.44 –   8, Lyčkovo náměstí x Kubova – utrţený plech na střeše                                  

23.08 – 21, Staroklánovická  – padlý strom                                                        

23.12 –   1, Nám. Republiky  – utrţený prapor                                                     

23.25 – 12, Nad Šancemi – vyvrácený strom                                                                  
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23.56 – 15, Rezlerova  – nalomený strom                              

00.02 -  10, Přetlucká – strom na ţelezniční trati                              

   

10.51 – 2, Václavské náměstí  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla otevření bytu násilným vstupem přes 

dveře za asistence Policie ČR. Nemohoucí ţena při vědomí předána do péče ZZS. 

 

10.56 – 10, Oravská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt otevřen 

před příjezdem jednotky na místo, ta nezasahovala. 

 

12.53 – 9, Jandova 

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla zajištění po dopravní nehodě a odstranění 

vozidla mimo vozovku na ţádost Policie ČR. 

 

16.32 – 13, Jánského  

 - obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala poţár kuchyně v bytě 3 + 1 na ploše 1 x 

1 metr v 1. NP panelového obytného domu. Poţárem byla poškozena digestoř a 

zplodinami hoření byla poničena výmalba kuchyně.  

 

17.31 – 3, Krkonošská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu poţáru plynové trouby. 

Jednalo se o poţár masa v troubě. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku 

poţáru byla nepozornost při tepelné přípravě potravin. 

  

17.39 – 10, Ţdánická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala únik oleje z proraţené olejové vany OA 

sorbentem. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

18.32 – 8, Sosnovecká 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, otevřela na ţádost Policie ČR a za její asistence 

bytovou jednotku v panelovém domě. V bytě byla nalezena osoba bez známek 

vědomí. Nasazen kyslíkový dýchací přístroj a na místo byla povolána ZZS. Podle 

sdělení lékaře ZZS byla osoba ex. Případ byl předán Policii ČR. 

 

18.55 – 3, Vlkova  

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala sorbentem olejovou skvrnu na vozovce po 

odtaţeném OA.  

 

19.36 – 10, Na Hroudě  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla na ţádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byla nalezena 

nemohoucí ţena. Byla předána přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 

19.42 – 6, Aviatická   

 - letiště – 
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 Jednotka HZS Letiště likvidovala zasypáním sorbentem únik oleje z motoru 

elektrického agregátu. 

 

20.11 – 14, Chlumecká   

 - ţelezniční trať – 

 Jednotka HZS SŢDC vyprostila z kolejiště mrtvého psa sraţeného vlakem. 

 

21.09 – 15, Milánská  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k údajnému zápachu plynu v jedné 

z bytových jednotek panelového domu. Průzkumem ani měřením nebylo nic 

zjištěno. Jednalo se pravděpodobně o planý poplach.  

 

21.10 – 1, Staroměstské náměstí  

 - administrativní objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, prověřila aktivaci EPS v budově banky. Průzkumem 

bylo zjištěno, ţe EPS byla aktivována pravděpodobně vlivem poruchy čidla. 

Jednalo se o planý poplach. 

 

22.16 – 6, Aviatická  

 - ubytovací zařízení – 

 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS v objektu hotelu. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe čidlo EPS bylo aktivováno vlivem zatékající dešťové vody. Jednalo se o 

planý poplach. 

 

22.28 – 10, V Úţlabině  

 - strom – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár kmenu stromu na 

volném prostranství mezi obytnými bloky.  

 

22.57 – 1, Jungmannova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k případu poţáru v kanceláři ve 2. NP 

obytného činţovního domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár svícnu 

a parapetu okna. Poţár byl likvidován zaměstnankyní firmy vodou z místního 

zdroje. Jednotka kancelář odvětrala. Plamenným hořením byl poškozen parapet a 

část rámu okna. Sálavým teplem bylo zničeno zasklení okna.  

 

02.51 – 14, Zelenečská  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k případu kouře na domovních 

komunikacích panelového domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o 

spálené potraviny v bytové jednotce. Likvidováno vodou z místního zdroje před 

dojezdem jednotky.  

 

04.15 – Březinova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, otevřela na ţádost ZZS bytovou jednotku v činţovním 

domě. V bytě byl nalezen nemohoucí muţ. Byl předán ZZS. 

 
 


