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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 19. 12. 2011 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 18. 12. 2011 do 06.00 hodin dne 19. 12. 2011 

 

06.02 – 10, Jetelová  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela na ţádost policie bytovou jednotku. V bytě 

nalezena nemohoucí uţivatelka, která byla předána do péče ZZS. Předáno Policii 

ČR. 

 

06.36 – 9, Českomoravská  

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu, při které byl poškozen sloup veřejného osvětlení. Při nehodě byla 

zraněna jedna osoba, která byla předána do péče ZZS. 

 

06.56 – 12, Ke kurtům  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k otevření dveří od WC v bytové 

jednotce, kde byla uvězněna starší paní. Po otevření dveří od toalety bylo zjištěno, 

ţe je paní v pořádku.  

 

08.20 – 11, Opatovská   

 - stanice metra – 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k vyproštění osoby z výtahové kabiny ve stanici 

metra Háje.  

 

08.33 – 5, V úvalu  

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS FN Motol byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o prasklou vyváděcí trubku páry. Jednalo 

se o planý poplach. 

 

09.13 – 12, Klostermannova   

 - volné prostranství – 

 Jednotka SDH Cholupice byla vyslána ke dvěma nakloněným smrkům, které 

hrozily pádem. Příslušníci pomocí motorové pily smrky porazili a odstranili z 

blízkosti komunikace.  

 

10.08 – 5, Lidická   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala dopravní nehodu tří osobních vozidel. 

Osoby byly vyproštěny před příjezdem jednotky na místo zásahu. Vozidla 

odstraněna z tramvajových pásů z důvodu obnovení provozu MHD.  

 

10.43 – 4, Modřanská    

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních vozidel. Dvě osoby v péči ZZS.  
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10.58 – 9, Nad Kolčavkou 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k otevření bytové jednotky. Dle sdělení 

PČR si uţivatelky bytu zabouchla dveře, kde na sporáku připravovala potraviny. 

 

11.31 – 13, Ovčí hájek   

 - automobil – 

 Jednotka HZS Praha stranice 7 byla vyslána ke kouři vycházejícímu z osobního 

automobilu. Vozidlo z místa odjelo před příjezdem jednotky. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

11.52 – 3, Seifertova  

 - obytný objekt –  

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na ţádost PČR otevření bytové jednotky 

pomocí AZ30 přes okno. V bytě nebyl nikdo nalezen. Byt předán PČR. 

 

13.18 – 6, Strahovský tunel  

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 zasypala sorbentem olejovou skvrnu cca 1x70 

metrů. Olej unikl z osobního vozidla Opel Omega. Informováno OS KŠ MHMP. 

 

13.27 – 4, Herálecká II  

 - obytný objekt –  

 Jednotka HZS Praha provedla násilný vstup do bytové jednotky. Příslušníci 

přestřihli na dveřích do bytové jednotky bezpečnostní řetěz. V bytě nalezena starší 

dezorientovaná ţena, která byla předána do péče ZZS. 

 

13.51 – 8, Trojská 

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána ke kouři ze střechy budovy. Dle sdělení ostrahy 

budovy se jednalo pouze o špatné znovu zapálení kotle. Nebezpečí nehrozilo. 

Jednalo se o planý poplach. 

 

14.05 – 10, Hostivařská 

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k poţáru adventního věnce v kuchyni 

rodinného domu. Poţár byl uhašen vodou z místního zdroje uţivatelem rodinného 

domu. Poţárem byl poškozen plastový parapet okna a sedací souprava v blízkosti 

okna.  

  

15.21 – 6, Aviatická   

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o páru při pečení vánoček. Jednalo se o 

planý poplach.  

 

16.28 – 6, Hošťálkova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k měření CO v koupelně bytové 

jednotky. Provedeným měřením zjištěna zvýšená koncentrace CO. Tři osoby v péči 

ZZS.  

 

 

16.45  - 5, Ostrovského  

 - obytný objekt – 
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Jednotka HZS Praha stanice byla vyslána k otevření bytové jednotky. Byt otevřen 

uţivatelem bytu při příjezdu jednotky na místo zásahu.  

 

16.51 – 4, Novodvorská  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezena starší ţena na vozíku, která byla předána do péče ZZS. 

 

17.02 – 4, Podolské nábřeţí   

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na ţádost PČR spláchnutí krve z vozovky 

následkem sraţení psa vozidlem.   

 

17.14 – 15, Herbenova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla otevření bytové jednotky. V bytě nalezena 

ţena při vědomí, která byla předána do péče ZZS. 

 

18.14 – 6, Aviatická    

 - provozní objekt – 

 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o páru při pečení vánoček. Jednalo se o 

planý poplach.  

 

19.07 – 11, Konstantinova  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu poţáru odpadu. Jednalo se 

o poţár odpadu v plastovém kontejneru, který byl uhašen před příjezdem jednotky, 

ta provedla dohašení. Poţár kontejner poškozen nebyl. Příčinou vzniku poţáru bylo 

úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření. 

  

19.27 – 4, Krčská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu zápachu v domě. Na místě 

zjištěn slabý zápach pravděpodobně ředidla, předáno obyvatelům domu. 

 

19.51 – 4, Vrátnická   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu úniku plynu z terénního 

vozidla. Jednalo se o závadu automobilu, majitel uzavřel přívod plynu, jednotka 

nezasahovala. 

 

20.10 – 10, Ţitomírská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla vstupem přes otevřené okno z AZ vstup 

do bytové jednotky. Nalezená nemohoucí osoba při vědomí byla předána do péče 

ZZS. 

 

22.21 – 4, Hanusova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela násilným vstupem přes okno po 

nastavovacím ţebříku bytovou jednotku. Nalezený muţ při vědomí byl předán do 

péče ZZS. 

 

22.23 – 2, Václavské náměstí 

 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 prováděla monitoring a asistenci u pietního místa, 

kde bylo umístěno mnoţství svíček. 

   

22.34 – 6, Aviatická  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o technickou závadu na transformátoru s 

následným zakouřením objektu. Ten byl odvětrán.  

 

23.04 – 1, Říční  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 prováděla monitoring a asistenci u pietního místa, 

kde bylo umístěno mnoţství svíček a zapálen oheň. 

 

23.33 – 9, Poděbradská  

 -autoservis- 

 Jednotky HZS Praha stanice 3 a 5 likvidovaly v dýchací technice 2 x C proudy 

poţár vozidel v areálu autoservisu 

 

03.06 – 2, Most Legií   

 -řeka- 

 Jednotky HZS Praha stanice 3 a 6 byly vyslány k případu záchrany tonoucího. 

Před příjezdem na místo byly jednotky odvolány, osoba v péči PČR. 

 

04.34 – 8, Chabařovická  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu kouře v panelovém domě. 

Zdroj kouře objeven v 7. NP v bytě. Jednalo se o poţár koberce a dřevěného 

stolku,  který byl uhašen podnájemníkem vodou z místního zdroje. Jednotka 

nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání otevřeného 

ohně nebo kouření. 

  

 

05.33 - 10, Ţitomírská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilným vstupem přes dveře otevření 

bytové jednotky. Nalezená nemohoucí osoba při vědomí byla předána do péče 

ZZS a MP. 

 

05.40 – 17, Na Radosti  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se 

jednalo o poruchu čidla, jednotka nezasahovala, planý poplach. 

 


