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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 22. 12. 2009 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 21. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 22. 12. 2009 

 
06.37 – 6, Strahovský tunel   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u vozidla, které 

narazilo do svodidla. Vozidlo bylo odstraněno ze svodidla. Případ byl předán Policii 
ČR. 

08.01 – 1, Beladova   
 - provozní objekt - 

Jednotka HZS DPP byla vyslána k hlášení čidla EPS. Jednotka byla odvolána. 
Jednalo se o planý poplach.  

 
09.02 – 15, U kabelovny   
 - provozní objekt - 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 
zjištěno, že se jednalo se o planý poplach. 

 
09.57 – 11, Radimovická   

- obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky.  Na místě ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 
 
10.53 – 12, Písnické zahrady  
 - automobil - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár v motorovém prostoru 

osobního automobilu Peugeot2.0 SRI. Požárem byl zničen motorový prostor. 
Příčinou vzniku požáru byla mechanická závada na bloku motoru s následným 
vznícením motorového oleje. Na místě Policie ČR. 

 Škoda:  3000 Kč 
 
11.15 – 16, Českého červeného kříže 
 - odpad - 
 Jednotky HZS Praha a SDH Lipence likvidovaly tlakovou vodou požár odpadu na 

ploše 3x3 m. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 Škoda:  0 Kč 
 
11.54 – 1, Jiřská   
 - hrad - 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 
zjištěno, že se jednalo se o planý poplach. 

 
12.55 – 6, Aviatická   
 - komunikace - 

Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala hydraulický olej, který vytekl na letištní 
komunikaci. 

 
13.14 – 8, Střekovská   
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k otevření bytu. Jednotka nebyla na místě 
potřeba a byla odvolána v době jízdy na místo. 
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13.26 – 4, Pod kopcem  
 - hotel - 

Jednotky HZS Praha likvidovaly 2C proudy požár v půdním prostoru bývalého 
hotelu Orlík. Požárem byly zničeny dva bojlery. Zasaženy byly dřevěné nosné 
konstrukce střechy. Příčinou vzniku požáru bylo přehřátí topného tělesa v důsledku 
technické závady na přívodu vody (vytekla voda z bojleru dne 20.12.2009 ve 
večerních hodinách). Na místě Policie ČR. 
Škoda:  400 000 Kč 

 
14.03 – 13, Petržílkova  
 - provozní objekt - 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 
zjištěno, že se jednalo se o planý poplach. 

 
14.13 – 4, Na hřebenech  

- provozní objekt - 
Jednotka HZS ČT byla vyslána k hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 
zjištěno, že se jednalo se o planý poplach. 

 
14.33 – 14, Vajgarská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u pěti 

havarovaných vozidel. Případ byl předán Policii ČR. Na místě ZZS. 
 
14.36 – 6, Aviatická   
 - provozní objekt - 

Jednotka HZS Letiště provedla uzavření vody na poškozeném rozvodu vody 
v budově. 

 
14.44 – 6, Aviatická   
 - komunikace - 

Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala hydraulický olej, který vytekl na letištní 
komunikaci. 

 
14.47 – 19, Tuřická    
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha zajistila uzavření vody na poškozeném vodovodním potrubí a 
provedla odčerpání vyteklé vody. 

 
14.56 – 1, Ve Smečkách   
 - komunikace - 

Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, které vytekly na komunikaci 
z osobního automobilu. 

 
15.42 – 1, Bolzánova 5   
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha odstranila poškozenou římsu obytného objektu, která hrozila 
pádem na komunikaci. 

 
15.46 – 6, Dejvická   
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k otevření bytu. Jednotka nebyla na místě 
potřeba a byla odvolána v době jízdy na místo. 
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17.38 – 8, Trojská  
 - automobil - 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k dohlídce po požáru osobního automobilu 
Renault Megane Scenic 1,9 DC Požárem byla poškozena elektroinstalace a plasty 
v okolí elektrického ovladače zpětných zrcátek. Příčinou vzniku požáru byla 
technická závada elektroinstalace. Na místě Policie ČR. 
Škoda:  5000 Kč 

 
18.27 – 3, Ambrožova   
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha zajistila uzavření vody na poškozeném vodovodním potrubí a 
provedla odčerpání vyteklé vody. 

 
18.28 – 8, V zahradách   
 - automobil - 

Jednotka HZS Praha  utěsnila otvor v nádrži osobního automobilu, ze které vytékaly 
pohonné hmoty.   

 
19.29 – 12, Generála Šišky2  
 -volné prostranství-  
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním C proudem požár přístřešku osob 

bez trvalého bydliště. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
22.50 – 4, Podolská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu ve světlíku. 

Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
23.32 – 7, Dukelských hrdinů  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP Zličín provedla zasypání oleje z proražené olejové vany OA na 

ploše 0,5 x 50 metrů. 
 
23.40 – 10, Černokostelecká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla na žádost ZZS násilný vstup do bytové 

jednotky. Na žádost VZ provedena fotodokumentace ODZP. 
 
04.01 – 6, Rooseveltova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla uzavření přívodu vody do bytové jednotky 

z důvodu její netěsnosti. 
 


