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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 23. 12. 2009 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 22. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 23. 12. 2009 

 
09.50 – 1, Novomlýnská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl  z osobního 

automobilu. Případ byl předán majiteli vozidla. 
 
11.09 – 20, Bystrá  
 -ţeleznice- 
 Jednotka HZS SŢDC pročistila tlakovou vodou nefunkční (zanesený)  mechanismus 

závor na ţelezničním přejezdu. 
 
12.12 – 9, Pískovcová  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky v 7.NP obytného domu. V bytě byla nalezena ţena (89 let) v bezvědomí, 
jednotka prováděla do příjezdu (a dále ve spolupráci) ZZS resuscitaci. Po 
rozhodnutí lékaře o ukončení resuscitace byl případ předán ZZS. 

 
13.16 – 2, Oldřichova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky v 6.NP obytného domu, po vstupu přes okno pomocí výškové techniky. 
V bytě docházelo k úniku vody na WC, jednotka proto uzavřela přívod vody do bytu. 
V bytě nebyl nikdo nalezen, případ byl předán Policii ČR.  

 
14.28 – 13, Chalabalova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody v dýchací technice poţár              

v místnosti bytu ve 2.NP obytného domu. Poţárem byly poškozeny části vybavení a 
zařízení místnosti (cca 0,5 x 1m), zplodinami hoření bylo poškozeno další vybavení 
a předměty uţivatele, a také povrch stěn a stropu v zasaţené místnosti. Příčinou 
vzniku poţáru byla a) technická závada elektroinstalace nebo b) nedbalost uţivatele 
– zanedbání bezpečnostních předpisů. Část elektroinstalace byla odebrána jako 
vzorek a odeslána do TÚPO k provedení PTE. 

 Škoda: 150.000 Kč 
 
15.53 – 5, Puchmajerova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a na ţádost Policie ČR odstranila havarované vozidlo mimo 
vozovku. Případ byl předán Policii ČR. 

 
16.29 – 11, Ryšavého   
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP Kačerov zajistila únik vody ve stanici metra a provedla 

úklidové práce. 
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16.36 – 8, Bínova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost ohlašovatele vstupní dveře do bytové 

jednotky, kde se měla nacházet psychicky nemocná osoba, která neotvírala.      
Paní byla nalezena v pořádku, případ byl předán ZZS.  

 
17.39 – 1, Loretánská  
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu poţáru olejového radiátoru v místnosti 

„Slavíčkova apartmá“, v 1.NP objektu Loretánského paláce. Na místě bylo zjištěno, 
ţe došlo k poţáru radiátoru zn. Concept, poţár byl likvidován práškovým PHP před 
příjezdem jednotky. Poţárem byl poškozen radiátor a část dřevěného zakrytí          
u stěny pod oknem, příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace.  

 Škoda: 10.000 Kč 
 
17.50 – 7, Jana Zajíce  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha uzavřela hlavní uzávěr vody v domě, jelikoţ docházelo k úniku 

z uzamčeného bytu v 1.NP. Případ byl předán nájemníkům domu. 
 
18.07 – 6, Pohořelec  
 - objekt AČR - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí plovoucích čerpadel únik vody. Případ byl 

předán Pohotovosti PVK. 
 
18.12 – 11, Brechtova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo 

určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl předán 
ohlašovateli. 

 
18.31  -  10, Jabloňová  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. Příslušníci jednotky zamezili dalšímu úniku vody z vodovodního řadu v bytě. 
 
18.41  -  1, Betlémská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. V bytě byla nalezena jeho uţivatelka a dále byla předána do péče ZZS. 
 
18.48  -  14, Bryksova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. V bytě byl nalezen jeho uţivatel a dále byl předán do péče ZZS. 
 
20.49  -  8, Štíbrova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. Byt byl předán jeho majitelce. 
 
21.09  -  5. května  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. V bytě bylo nalezeno tělo jeho uţivatele. Případ předán Policii ČR a ZZS. 
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22.06  -  10, Pod Viktorkou    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové pily část stromu, která zasahovala 

do el. vedení. 
 
22.45  -  8, U Balabenky  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí B proudu poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při 
kouření. 

 Škoda: 0 Kč 
 
23.09  -  6, Radimova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu ve 

dvou plastových kontejnerech, které byly účinky poţáru zcela zničeny. Příčinou 
vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při kouření. 

 Škoda: 14.000 Kč 
 
23.27  -  10, Ruská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. Byt byl předán jeho majitelce. 
 
00.54  -  11, Pod Zahradami    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí jeřábu osobní automobil, který se nacházel 

mimo komunikaci. 
 
02.26  -  6, Verdunská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k úniku vody z vodovodního řadu v obytném 

domě. Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní vodovodní uzávěr v domě. 
 
06.27  -  4, Vrbova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k úniku vody z vodovodního řadu v obytném 

domě. Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní vodovodní uzávěr v domě.  
 


