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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 25. 12. 2009 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 24. 12. 2009 do 06.00 hodin dne 25. 12. 2009 

 
08.20 -  5, Nádražní  
 -prodejna- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu zaplavené prodejny Klenoty-

Aurum. Prodejna se nachází v přízemí obytného domu. Bez poškození otevřeli 
příslušníci jednotky dveře bytu nad prodejnou. V bytě nebyl žádný únik vody zjištěn. 
Poté příslušníci jednotky uzavřeli přívod vody do stoupacího potrubí domu. Další 
uzávěr se nacházel v restauraci vedle prodejny. Vyrozuměn majitel restaurace, 
který se na místo dostavil. 

 
08.22 -  8, V zahrádkách  
 -obytný objekt- 
 Z bytu ve 4. patře prosakovala voda. Uživatelé nebyli přítomni. Příslušníci přivolané 

jednotky HZS Praha stanice 3 za dohledu PČR násilně otevřeli s poškozením dveře 
bytu. Poškození dveří zadokumentováno. V bytě uzavřen přívod vody. 

 
09.25 -  13, Jindrova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivlána k případu zaplavených sklepních 

prostor činžovního domu (půdorysná plocha 10 x 4 m). Prostory zaplaveny do výše 
2.5 m. Voda odčerpávána plovoucími čerpadly. O situaci vyrozuměny Pražské 
vodárny. 

 
10.18 -  6, Evropská  
 -komunikace- 
 Jednotky HZS DPP asanovaly vyteklý motorový olej z autobusu MHD. K úniku oleje 

do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 
 
11.58 -  10, Bělocerkevská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k případu propadlého stropu bytu 

(plocha 0,5 x 0,5 m). Zbylá konstrukce stropu provizorně zajištěna. Na místo 
povolán stavební statik. Nikdo nebyl zraněn. Na půdě se provádí rekonstrukce. 

 
10.18 -  4, Pod lysinami  
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k požáru směsného odpadu 

v plechovém kontejneru. Na likvidaci nasazena tlaková voda z vlastního zdroje 
jednotky. Příčina požáru beze škody nebyla zjištěna. Na místě příslušníci PČR. 

 
15.00 -  9, Teplická  
 -prodejna- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu úniku teplé vody z prasklého 

rozvodu v bývalé prodejně Barvy-laky. O havárii vyrozuměn dispečink Pražské 
teplárenské a.s.. Na místě příslušníci PČR a Městské policie. Za jejich asistence 
proveden násilný vstup s poškozením dveří (zadokumentováno).  Opravu po 
zpřístupnění zajistili  pracovníci Pražské teplárenské a.s. 
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21.10 - 4, Jasná II č. 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením  hlavního ventilu úniku vody z poškozené 

stoupačky. 
 
21.14 - 4, Levá  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C požár na balkoně bytu v 4.NP 

činžovního domu. Při výměně 25Kg PB lahve v plynovém topidle typu POHODA 
došlo k požáru plynu na ventilu lahve. Uživatelka bytu spotřebič vystrčila na balkon, 

kde došlo k požáru uskladněné veteše. V průběhu zásahu byly uživatelce bytu 

ošetřeny ZZS drobné popáleniny. Příčinou vzniku požáru, kterým byly ještě 
zničeny plastové dveře a jízdní kolo, byla technická závada na ventilu lahve. 

 Škoda: 50 000,-Kč - bez opatření - 
 
22.07 - 6, Bělohorská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru v bytě. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že slabé zakouření způsobilo propálení záclony svíčkou v bytě v 2.NP. 
Příčinou vzniku požáru, který byl likvidován uživateli bytu, byla neopatrnost při 
používání otevřeného ohně.  

 Škoda: 0,-Kč 
 
22.24 - 6, Aviatická    
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
02.15 - 3, Vlkova    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením  hlavního ventilu úniku vody z poškozené 

stoupačky. 
 
05.27 - 7, Troja, Vodácká    
 - stromy - 
 Jednotka HZS Praha ořezala pomocí řetězové motorové pily větve, které 

bezprostředně ohrožovaly provoz na komunikaci a doporučila prořezání aleje 
odbornou firmou. 


