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

                    od 06.00 hodin dne 10. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 11. 12. 2010 

 
V důsledku sněhové kalamity a následné oblevy na území hlavního města Prahy byly 
vyslány hasičské jednotky na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 

 
07.08 - 8, Linderova - sněhový převis - (101) 
08.27 - 1, Divadelní - sněhový převis - (102) 
08.37 - 16, Za ovčínem - sněhový převis - (103) 
09.04 - 16, Nám. osvoboditelů - sněhový převis - (104) 
09.45 - 1, Na rejdišti - sněhový převis - (105) 
09.48 - 2, Lípová - sněhový převis - (106) 
10.28 - 14, Peculova - strom přes cestu - (107) 
10.31 - 8, Sokolovská - sněhový převis - (108) 
10.40 - 16, Starochuchelská - sněhový převis - (109) 
10.50 - 1, Alšovo nábř. - sněhový převis - (110) 
13.06 - 1, Valdštejnská - sněhový převis - (111) 
13.13 - 8, Vítkova - sněhový převis - (112) 
14.37 -   1, Kanovnická - sněhový převis - (113)  
18.00 - 2, U tržnice - sněhový převis - (114) 
18.06 - 6, Kafkova - sněhový převis - (115) 
18.11 - 11, Roztylská. - sněhový převis - (116) 
00.49 -  13, Ke Smíchovu - mrazem prasklá voda- (117) 
  
08.50 - 10, Izraelská  
 - provozní objekt - 
 Jednotky HZS Prah st. 5, 3 a 1 byly vyslány k likvidaci požáru chladicího agregátu 

Zanotti ve skladu kuchyně. Požár byl před příjezdem jednotky lokalizován 
pracovníkem strážní služby pomocí 1ks PHP P6. Požárem byl chladicí agregát 
zcela zničen. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace 
zařízení. 

 Škoda: 20 000,- Kč 
  
09.14 - 8, Sokolovská  
 - provozní objekt -  
 Jednotka HZSP DP hl. m. Prahy (st. Hostivař) byla vyslána k vyproštění osob 

z kabiny výtahu, která uvízla mezi podlažími stanice. Osoby byly vyproštěny 
obsluhou, jednotka byla odvolána z cesty. 

 
10.09 - 18, Malkovského  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.10 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
10.11 - 8, Bínova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
 
10.25 - 2, Rumunská  
 - plechový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali vodním proudem 1B s volným 

výtokem vody požár odpadu v plechovém kontejneru. Požárem ke škodě nedošlo. 
Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při odhození nedopalku 
cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
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11.29 - 12, Komořanská  
 - provozní objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 odstranili za pomoci AZ ze střechy plech hrozící 

pádem na komunikaci. 
 
12.24 - 21, Malotická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
12.25 - 4, Na rovinách  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k čerpání vody ze zatopeného sklepa 

telefonní ústředny na ploše cca 20 x 8 m. Příslušníci jednotky vodu odčerpali 
pomocí plovoucích čerpadel. 

 
13.15 - 5, K Barrandovu  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k likvidaci údajného požáru dodávkového 

automobilu. Průzkumem na místě ani v okolí nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý 
poplach. 

 
13.21 - 3, Sudoměřská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k vyproštění kočky ze světlíku domu. 

Příslušníci jednotky kočku vyprostili a předali její majitelce.  
 
14.19 - 2, Apolinářská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k vyproštění figuríny ze sklepního okénka. 

Příslušníci figurínu vyprostili a případ předali PČR.  
 
18.19 - 6, Aviatická  
 - plechový koš - 
 Příslušníci jednotky HZS Letiště likvidovali požár odpadu v plechovém koši. 

Požárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost 
při odhození nedopalku cigarety neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
19.06 – 7, Heřmanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha snesla zraněnou ženu ze střechy obytného domu a předala jí 

do péče ZZS.  
 
19.32 – 8, Molákova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plastovém 

kontejneru, který byl plamenným hořením zcela zničen. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení.  

 Škoda: 1000 Kč 
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21.00 – 6, Kladenská  
 -garáž- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem a v dýchací technice požár vybavení a 

uskladněné součástky elektroniky v samostatně stojící garáži na soukromém 
pozemku vedle rodinného domu. Vybavení garáže a stavební části byly požárem 
zcela zničeny. V dopoledních hodinách následujícího dne bude provedeno 
došetření. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada 
elektroinstalace.  

 Škoda: 300.000 Kč 
  
21.06 – 5, V Úvalu  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila hlášení EPS v areálu nemocnice. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
21.35 – 1, Jungmannovo náměstí  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha asistovala PČR při zásahu v neobydleném objektu určeném 

k demolici.  
 
22.09 – 8, Frýdlantská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném panelovém domě, na 

žádost PČR a za její asistence.  
 
04.58 – 13, Píškova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha uzavřela vodu v jednom z bytů obytného panelového domu. 

V bytě protékala voda.  
 
05.03 – 12, Vídeňská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plastových pytlích 

v provizorním plechovém přístřešku vedle areálu soukromé firmy. Příčinou vzniku 
požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze ani vyloučit nedbalost při 
kouření. 

 Škoda: 0 Kč 
   
 


