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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 30. 12. 2009 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 29. 12. 2009  do 06.00 hodin dne 30.  12. 2009 
 
08.42 – 5, K Barrandovu  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.č. 8 byla vyslána k zajištění po dopravní nehodě osobního 

automobilu. Při jízdě na místo události jednotka havarovala. Na místo byla tedy 
vyslána jednotka HZS Praha st.č. 7, která zajistila havarované vozidlo s pohonem 
na LPG. Oba případy byly zadokumentovány Policií ČR. K místu, kde havarovalo 
vozidlo HZS byla preventivně přivolána ZZS.  

 
08.51 – 13, Jeremiášova   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u dvou 

havarovaných vozidel.  
 
09.00 – 5, Pod Klikovkou                  -došetření - 
 -dopravní prostředky- 
 Za účasti Policie ČR a majitelů vozidel  bylo provedeno došetření požáru vozidel. 

Byla doplněna fotodokumentace. Ohledáním místa požáru bylo zjištěno, že se 
jednalo o úmyslné zapálení vozidla Škoda Favorit. Od tohoto automobilu vznikl 
požár na za ním stojícím Mercedesu Benz. Oba automobily byly požárem zcela 
zničeny.  

   
 
09.31 – 13, Novořeporyjská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u tří havarovaných 

vozidel. Případ byl předán Policii ČR. 
 
09.48 – 17, Na Radosti   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, odpojila AKU a přívod LPG u 

havarovaného osobního automobilu. Jednotka odstranila vozidlo ze svodidel. 
 
10.07 – 15, Janovská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u dvou 

havarovaných vozidel.  
 
10.15 – 5, Radlická   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u dvou 

havarovaných vozidel.  
 
10.50 – 1, Krakovská   
 - komunikace - 

Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala provozní kapaliny, které vytekly na 
komunikaci z nezjištěného vozidla.   

 
11.05 – 8, Cínovecká   
 - komunikace - 
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Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala provozní kapaliny, které vytekly na 
komunikaci z nezjištěného vozidla. 

 
11.33 – 4, Nuselská   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u jednoho 

havarovaného vozidla.  
 
11.57 – 1, Wilsonova   
 - metro - 

Jednotka HZS DP Metro prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 
zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 

  
12.15 – 12, Angelovova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky. Uvnitř nalezena nemohoucí uživatelka. Případ byl předán Policii ČR a 
ZZS. 

 
13.12 – 6, Čílova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zachránila osobu, která visela za nohu z balkónu. Osoba byla 

předána ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 
 
13.14 – 9, Čuprova   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU u dvou 

havarovaných vozidel.  
 
13.54 – 13, Mukařovského 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala vodou z džebrové stříkačky požár odpadu. Příčinou 

vzniku požáru bylo používání otevřeného ohně neznámou osobou. 
  
14.50 – 13, Petržílkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu protékající vody obytným domem. 

Průzkumem na místě  bylo zjištěno, že voda vytékala z uzavřeného bytu. Policie ČR 
uzavřela hlavní uzávěr vody. 

 
15.25 – 4, Stará cesta  
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha likvidovala 2C proudy v dýchací technice požár na chodbě 

v 2.NP rodinného domu. Požárem byl poškozen interiér budovy, včetně vybavení. 
Zásah komplikovalo značné množství nahromaděného hořlavého materiálu a 
odpadu po celém domě. Tento materiál byl nahromaděn do výšky cca 1,5 m od 
podlahy. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace. 

  
 
15.47 – 5, Brichtova   
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru, který byl zcela zničen. Příčina vzniku požáru nebyla 
zjištěna. 

  
18.05 – 6, Na dlouhém lánu  
 - demolice - 
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 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár opuštěné zahradní chaty určené 
k demolici. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  

 
18.46 – 3, Perunova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu vyproštění osoby z uvízlého 

výtahu mezi 3. a 4. patrem. Osoba byla vyproštěna před příjezdem jednotky a ta 
nezasahovala. 

 
20.06 – 6, Na rozdílu 
 -skládka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala požár skládky a opuštěné zahradní 

chatky o rozměrech 5 x 5 metrů tlakovou vodou v dýchací technice. Příčina vzniku 
požáru nebyla zjištěna. Předáno Policii ČR. 

  
20.20 – 18, Kbelská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dodávkového 

vozu. Jedna osoba vyproštěna před příjezdem jednotky v péči ZZS. Jednotka 
provedla protipožární opatření a zasypala vyteklé provozní kapaliny sorbentem. 
Životní prostředí ohroženo nebylo. 

 
20.40 – 6, V Podbabě  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala uniklé PHM z proražené nádrže 

nezjištěného vozidla pomocí sorbentu. Životní prostředí ohroženo nebylo. Předáno 
Policii ČR. 

 
20.47 – 3, Lukášova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že osoby vyprostila výtahářská pohotovostní 
firma. Jednotka nezasahovala. 

 
20.53 – 4, Kremnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu otevření bytu pro Policii ČR. 

Byt byl otevřen uživatelem a jednotka nezasahovala. 
 
21.11 – 6, Podbabská 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody sypače 

s osobním automobilem. Jedna zraněná osoba předána do péče ZZS. Jednotka 
provedla protipožární opatření a zasypala sorbentem vyteklé provozní kapaliny. 
Předáno Policii ČR. 

 
21.40 – 5, Plzeňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 

jednotku a nemohoucí osobu předala do péče ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
23.00 – 2, Blanická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela bytovou jednotku pro Policii ČR násilným 

vstupem přes dveře. V bytě nalezený nemohoucí muž předán do péče ZZS. 
 
00.23 – 5, Ke Smíchovu  
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 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala požár popelnice pomocí tlakové vody. 

Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
  
 
00.30 – 21, Nadějovská   
 -karavan- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala v dýchací technice 1 C proudem a 

tlakovou vodou požár karavanu v plném rozsahu. Karavan byl požárem zcela zničen 
a došlo k poškození blízké novostavby sálavým teplem. Zjištění příčiny vzniku 
požáru bude předmětem ranního došetření. 

  
00.35 – 15, Dolnoměcholupská   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala lopatami a sněhem požár na volném 

prostranství o rozloze 1 x 1 metr. Příčinou vzniku požáru bylo vypalování kabelů. 
   
00.37 – 15, Vajdova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice byla vyslána k případu otevření bytu. Uživatelka 

otevřela sama, jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 
 
00.48 – 12, Skalnatá  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 6 vyprostily osobní automobil uvízlý mimo 

komunikaci pomocí jeřábu. Předáno majiteli a odtahové službě. 
 
 


