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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 18. 12. 2011 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 17. 12. 2011 do 06.00 hodin dne 18. 12. 2011 

 

06.51 – 3, Čajkovského  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu kouře v domě. Průzkumem 

zjistila spálené potraviny. Požárem ke škodě nedošlo.  

 

07.32 – 17, Míšovická 

 -garáže- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

09.27 – 4, Nedvědovo náměstí  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem skvrny PHM na komunikaci u 

dvou automobilů po krádeži PHM. Předáno Policii ČR. 

 

10.57 – 19, Bohdanečská   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

11.24 – 11, Formanská  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jednotka 

zasypala vyteklé provozní kapaliny, odpojila AKU a odstranila nabouraný plot z 

vozu. Předáno PČR. 

 

11.30 – 3, Nitranská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila za použití AZ-30 plastový stůl hrozící 

pádem ze střechy. 

 

11.51 – 6, Aviatická  

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště Praha odstranila za použití AZ nebezpečné ulomené větve 

ze stromu. 

 

13.02 – 6, Pod dvorem  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k požáru v bytě. Průzkumem zjistila 

likvidovaný požár vybavení kuchyně v bytě 3+kk v 1.NP čtyřpodlažního domu. 

Jednotka pomohla s odstraněním vody vyteklé z poškozeného potrubí. Požárem 

byla zasažena pracovní deska kuchyňské linky, elektrická varná deska, lednice, 

bojler a lehce další vybavení v blízkosti ohniska. Celý prostor bytu byl lehce 

zasažen zplodinami hoření. Pokoj s kuchyňským koutem byl zatopen vodou.  

 

13.05 – 2, Rumunská  

 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala vodou z místního zdroje lokalizovaný 

požár vybavení koupelny bytu 1+kk v 5.NP šestipodlažního domu. Jednotka 

uzavřela uzávěr plynu a zajistila přirozené odvětrání.  

 

13.38 – 10, Uzbecká  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila osobu z porouchaného výtahu bez 

násilného vstupu a výtah zajistila proti použití. 

 

14.19 – 5, Pekařská   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 a SDH Stodůlky byly vyslány ke zjištění ohně. 

Průzkumem nebylo zjištěno žádné nebezpečí. 

 

16.14 – 9, Kbelská  

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k požáru autobusu. Požár v prostoru 

levých kol dvou zadních náprav, který nezpůsobil viditelné poškození, byl 

likvidován řidičem pomocí PHP.  

 

17.52 – 19, Bohdanečská  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 

  

18.55 - 3, Jana Želivského  

 - obytný objekt - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 1 vyprostili osobu z kabiny výtahu, která uvízla 

mezi podlažími obytného domu. 

 

20.50 - 14, Doležalova  

 - obytný objekt - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 10 likvidovali proudem tlakové vody požár 

bytového jádra v 1.NP obytného objektu. Před příjezdem jednotky na místo byl 

požár částečně uhašen sousedem, který  byl následně ošetřen ZZS. Příslušníci 

jednotky provedli dohašení a likvidační práce. Byt byl odvětrán vysokotlakou 

ventilací.  

 

21.48 - 8, Gdaňská  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu spálených potravin. Požár 

likvidován odstavením ze sporáku. Na místě jednotka odvětrala domovní 

komunikace.  

 

21.54 - 13, Volutová  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě zjištěn muž, který příslušníky jednotky HZS ohrožoval nožem. Případ předán 

Policii ČR. 

 

22.33 – 20, Ve žlíbku 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru a uniklé PHM byly 

asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 
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23.08 – 4, Oldřichova  

 -obytný objekt- 

 Jednotky  HZS  Praha  stanice  1, 2 a 5 likvidovaly  2C proudy  požár  sklepní kóje           

              O velikosti cca 4 x 3 metry. Požárem byla kóje a její vybavení zcela zničena. Dále  

              došlo k poškození rozvodu elektroinstalace NN, vody a plynu.  

 

03.07 – 4, 5.května   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru. Předáno Policii 

ČR. 

 

03.49 – 21, Žichlínská  

 -obytný objekt-  

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k případu otevření bytu. Před 

dojezdem na místo bylo policií oznámeno, že jednotka již není na místě třeba. 

Jednotka nezasahovala. 

 

04.36 – 12, Hornocholupická    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 vyprostila osobní automobil, který havaroval mimo 

komunikaci.  

 

05.18 – 7, Jirečkova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu otevření bytu. Uživatel 

otevřel sám, předáno policii. 

 

 

 

 
 


