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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 17. 12. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 16. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 17. 12. 2009 

10.44 – 10, Ţelivecká  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla násilný vstup vchodovými dveřmi do bytové 

jednotky v 6. NP panelového domu. Za dveřmi byla nalezena nemohoucí ţena. 

Byla předána přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 

10.55 – 12, Novodvorská 

 - obchodní centrum – 

 Jednotky HZS Praha, st. 1, 4 a 6, asistovaly Policii ČR a ZZS při likvidaci případu 

přepadení KB.  

 

11.43 – 10, Vršovická 

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky dopravní nehody dvou OA. Vozidla 

byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru a únik PHM a provozních kapalin byl 

likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 

13.08 – 7, Pod Havránkou 

 - demolice – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala 1C proudem vodou dopravním vedením od 

cisterny poţár půdního prostoru celodřevěné opuštěné chatky na zanedbaném 

pozemku. Plamenným hořením byla zničena střešní konstrukce na ploše cca 2 m
2
. 

Příčinou vzniku poţáru  bylo úmyslné zapálení neznámým pachatelem. Na místě 

Policie ČR. 

 

13.16 – 4, Podle Náhonu  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 4, provedla násilný vstup vchodovými dveřmi do bytové 

jednotky ve 4. NP činţovního domu. V bytě byl nalezen muţ ex. Případ byl předán 

přítomné Policii ČR a přivolané ZZS. 

 

15.36 – 9, Ocelářská x Freyova  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k údajnému poţáru komunálního odpadu 

v kontejneru. Průzkumem nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 

 

17.07 – 1, U Bulhara 

 - komunikace – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky dopravní nehody dvou OA. Vozidla 

byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru a únik PHM a provozních kapalin byl 

likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 

20.57 - 13, Ke Koh-i-nooru 

 - dřevěná voliéra - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 7 likvidovali vodním proudem 1C poţár dřevěné 

voliéry pro kočky na ploše cca 3 x 3m. Poţárem byla celá voliéra zcela zničena. Při 

poţáru uhynuly všechny tři kočky, které byly uvnitř voliéry. Poţárem byl dále 

poškozen kmen stromu v blízkosti voliéry.  

 Škoda: 3 000,- Kč 
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21.21 - 8, Vítkova 

 -  obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

v bytě nalezen jeho uţivatel v podnapilém stavu, který byl předán ZZS. 

 

23.02 - 8, Sokolovská 

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

v bytě nalezen jeho uţivatel v nemohoucím stavu, který byl předán ZZS. 

 

23.59 - 9, Ocelářská  

 - tunel metra - 

 Jednotka HZS DPP Hostivař byla vyslána k asistenci policii ČR při zajištění muţe, 

který vběhl do tunelu metra. 

 

01.05 - 4, Na hřebenech  

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS ČT byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem bylo 

zjištěno, ţe reakci čidla způsobila porucha dodávky el. proudu do nasávací stanice. 

 

01.20 - 3, Buchovcova  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána ke zjištění původu kouře v objektu. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o samovolně uhaslý poţár přenosného el. 

ventilátoru v bytě. Poţárem byl el. ventilátor zcela zničen. Zplodinami hoření byla 

očazena skříňka v loţnici bytu. 

 

02.21 - 6, Kafkova 

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

v bytě nalezen jeho uţivatel v nemohoucím stavu, který byl předán ZZS. 

 

02.35 - 10, Arménská 

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen příslušníky 

policie ČR před příjezdem jednotky na místo. Jednotka byla odvolána z cesty. 

 

03.27 - 17, Makovského 

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha st.2 byla vyslána ke zjištění původu kouře v 

průchodu objektu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se pravděpodobně jednalo pouze o 

oblak hasicího prášku z PHP. Jednotka nezasahovala. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


