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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 29. 12. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 28. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 29. 12. 2009 

 

07.03 – 6, Do Horoměřic  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Případ byl předán PČR a ZZS. 

 

07.11 – 6, Drnovská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Případ byl předán PČR. 

 

07.37 – 7, Trojská   

 -demolice- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru v domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o  planý poplach. 

 

09.00 – 9, Rumburská  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. 

 

09.12 – 16, Zderazská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM vyteklé z havarovaného osobního 

automobilu.  

 

10.52 – 7, Přístavní   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. 

 

11.39 – 4, Na Mlejnku 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. 

 

12.09 – 5, K Barrandovu   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou nákladních a 

dvou osobních automobilů. Jednotka zajistila místo nehody proti poţáru a případ 

předala PČR. 

 

13.38 – 13, Jitrocelová  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár porostu na ploše 

30x30metrů. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 
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15.49 – 6, M. J. Lermontova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. 

 

16.10 – 12, Petrţílkova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a  

za její asistence. 

 

16.30 – 9, Skloněná  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. 

Případ byl předán PČR. 

 

17.27 – 2, Belgická  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. 

 

18.29 – 2, Na Švihance  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k zápachu v domě. Průzkumem na místě byla 

měřením zjištěna zvýšená koncentrace acetonu. Jednotka odvětrala dům pomocí 

přetlakové ventilace. 

 

18.59 – 4, Jana Růţičky 

 -podzemní průjezd- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala 1 C proudem poţár odloţené sedačky 

v průjezdu. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. Předáno Policii ČR. 

 

19.05 – 5, V úvalu 

 -nemocnice- 

 Jednotka HZS FN Motol odčerpala zatopené technické podlaţí pomocí plovoucího 

čerpadla. 

 

21.48 – 9, Teplická  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala únik PHM z navrtané nádrţe osobního 

automobilu pomocí sorbentu. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. Předáno Policii 

ČR a majiteli. 

 

22.27 – 4, Na rovinách 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu poţáru palubní desky 

osobního vozu. Majitel poţár uhasil vodou a práškovým PHP 6. Jednotka ochladila 

automobil tlakovou vodou a odpojila AKU. Příčinou vzniku poţáru byla technická 

závada elektroinstalace na řídící jednotce motoru. 

 

22.30 – 3, Chlumova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu úniku plynu. Průzkumem na 

místě nebylo nic zjištěno a ani plynárenská pohotovost, která provedla kontrolu 

plynového vedení, neodhalila ţádný únik. Jednalo se o planý poplach. 
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22.35 – 16, Na Cikánce 

 -volné prostranství- 

 Jednotky HZS Praha stanice 7 a 8 transportovaly nemohoucího pacienta do vozu 

ZZS. 

 

23.45 – 8, Vosmíkových 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela bez poškození bytovou jednotku v obytném 

domě na ţádost Policie ČR. 

 

23.50 – 1, Jungmannova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k prověření kouře v obytném domě. Při 

průzkumu v domě byly ve sklepních prostorách nalezeny ohořelé papíry a dále se 

zde nacházela neznámá osoba, kterou jednotka předala Policii ČR. 

 

2.17 – 3, Koněvova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu nezvyklého hluku 

vycházejícího ze světlíku. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o 

poruchu plynového kotle v objektu s prodejnou novin. Jednotka odpojila prodejnu 

od přívodu el. energie a předala Policii ČR. 

 

2.18 – 5, Pod Klikovkou  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala poţár dvou osobních automobilů  

v plném rozsahu pomocí 1 C proudu a tlakové vody. Automobily byly poţárem 

zcela zničeny. 

 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


