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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 06. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 05. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 06. 12. 2010 

 
07.32 – 10, Strančická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 uzavřela stoupací vedení ústředního vytápění 

z důvodu prasklého radiátoru v bytě. 
 
08.06 – 4, Nad pískovnou  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provizorně zahradila komunikaci proti unikající vodě 

z prasklého vodovodního řádu. Předáno vodárenské pohotovosti, která uzavřela 
hlavní uzávěr vody. 

 
10.22 – 11, Bajkonurská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě byla nalezena osoba exitus. 
 
13.31 – 2, Malá Štěpánská  

-kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku byl pravděpodobně úmysl nebo kouření. 
 Škoda: 7 000 Kč 
 
13.41 – 11, Klírova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k vyproštění osoby z výtahu. Osoba 

byla vyproštěna před příjezdem a jednotka výtah zajistila proti použití. 
 
14.02 – 5, Na Neklance  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 prověřila signalizaci EPS z PCO. Jednalo se o planý 

poplach zaviněný spuštěním vysavače. 
 
14.44 – 6, Hornofova  
 -sportovní hala- 
 Jednotka SDH Nebušice odklidila preventivně sníh ze střechy sportovní haly. 
 
15.00 – 1, Ve Smečkách  
 -popelnice-  
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody požár plastové 

popelnice. 
 Škoda: 1 000 Kč 
 
15.11 – 12, Vídeňská  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila střechýly nad vchody do nemocnice. 

Předáno ostraze. 
 
16.36 – 13, Bucharova bez č.   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA a 

autobusu se zraněním. Zraněná osoba byla v péči ZZS, posléze byl konstatován 
exitus. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 
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17.14 - 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala sorpční dekou cca 5 l uniklého paliva. 
 
18.10 – 13, K Zadní Kopanině bez č.   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody jednoho OA s 

dvěma zraněními. Zraněné osoby byly vyproštěny před příjezdem jednotky a byly 
předány do péče ZZS. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. 
Předáno PČR. 

 
19.48 – 4, Přímětická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při 
kouření, nelze vyloučit úmyslné zapálení. Policie se nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
21.00 – 6, Nad stanicí  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k případu požáru v kotelně, který byl 

likvidován majitelem před dojezdem jednotky na místo případu. Jednalo se o požár 
paliva v kotelně na ploše cca 5m

2
. Jednotka vydala zákaz topení do kontroly kotle. 

Policie se nedostavila. 
 Škoda: 0,-Kč 
 
22.59 – 10, Záběhlická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Vozidlo se nacházelo mimo vozovku. Jednotka ho pomocí navijáku 
vytáhla zpět na komunikaci. Předáno Policii ČR. 

 
01.19 – 10, Českobrodská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k údajnému požáru elektroinstalace. 

Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o technickou závadu kabelu 1kV v komunikaci. 
Nejednalo se o požár. Místo předáno pohotovosti PRE. Na místě Městská policie. 

 
03.44 – 21, Bělušická  
 -chata- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala 1C proudem a proudem tlakové vody 

požár zahradní chaty na soukromém oploceném pozemku. Chata byla požárem 
zničena. Příčinou vzniku požáru byl špatný stav komínových zařízení – dřevěné 
obložení chatky zazděné do komína. Na místě MOP Újezd nad Lesy. 

 Škoda: 50.000,-Kč 
 
04.24 – 1, Náměstí republiky  
 -banka- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí AZ 30 led, který hrozil pádem ze 
střechy administrativní budovy. Předáno Městské policii. 

05.24 – 6, Ciolkovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k případu údajného požáru 

elektroinstalace. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o únik vody z poškozené 
stoupačky.  V objektu odpojen elektrický proud. Předáno nájemníkům. 


