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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 05. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 04. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 05. 12. 2010 

 
09.52 – 15, Milánská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila osoby uvízlé v kabině výtahu. Výtah byl 

zajištěn proti použití. Předáno nájemníkům. 
 
10.25 – 4, K Šeberáku  
 -vodní plocha- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla přivolána k záchraně labutě. Po přiblížení se 

labuť odletěla. Předáno Městské policii. 
 
11.55 – 8, K sadu  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena osoba EX. Předáno ZZS a Policii ČR. 
 
13.12 – 16, Dolnočernošická  
 -komunikace- 
 Jednotka SDH Lipence vyprostila havarovaný osobní automobil. Předáno majiteli a 

Policii ČR. 
 
15.14 – 20, Olomoucká  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k údajnému požáru v dáli. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o zajištěné pálení slámy na soukromém pozemku. 
Jednotka nezasahovala. 

 
15.22 – 11, Lečkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezen nemohoucí muž, který byl předán přivolané ZZS.Předáno Policii ČR. 
 
15.26 – 10, Krymská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

Předáno Policii ČR. 
 
18.06 – 5, U kříže  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k případu otevření bytu. Před 

dojezdem byla jednotka odvolána zpět na základnu. 
 
18.11 – 4, Kongresová  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila rampouchy ze střechy administrativní 

budovy. 
 
18.21 – 1, Wilsonova  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila spuštění EPS č. 0114 ve stanici metra Hlavní nádraží. 

Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
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18.49 – 4, Boleslavova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, škoda požárem nevznikla. 

 
18.52 – 10, Izraelská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru v dáli. Průzkumem 

nebyly žádný požár ani jiné nebezpečí zjištěny, jednalo se o planý poplach. 
 
19.33 – 13, Sluneční náměstí  
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP  Zličín uzavřela hlavní přívod vody v metru. 
 
19.51 – 4, Boleslavova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo 
úmyslné zapálení, škoda požárem nevznikla. 

 
21.47 – 4, Čestmírova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár části sedačky 

v interiéru osobního automobilu Škoda Favorit. Vozidlo bylo dlouhodobě odstavené, 
požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 
21.57 – 15, Novopetrovická  
 -vrak- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár vraku osobního 

automobilu Škoda, bez RZ. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, škoda požárem 
nevznikla. 

 
23.09 – 10, 28. pluku  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu na dně 

výtahové šachty ve 2.PP obytného domu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při 
kouření, škoda požárem nevznikla. 

 
23.31 – 1, Pražský hrad, II. nádvoří   
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku vody v Lobkowickém paláci. 

Jednalo se o únik horké vody z radiátoru, jednotka přívod vody uzavřela. Případ byl 
předán ostraze Lobkowického paláce.  

 
05.31 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. 

Příčinou aktivace hlásiče byla přetopená místnost, jednalo se o planý poplach. 


