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

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

 
07.45 – 10, Vršovická x Petrohradská   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila následky DN tramvaje a dvou OA bez 

zranění. OA byly odpojením AKU zajištěny proti požáru. Únik PHM a provozních 
kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR – DI Kongresová. 

 
08.02 – 9, Čuprova   
 - přírodní prostředí – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k průvodním příznakům požáru (plameny a 

kouř v dáli) v okolí potoka Rokytky. Podle sdělení oznamovatele příznaky požáru 
vymizely před dojezdem jednotky. Průzkumem nebyl zdroj zjištěn. Jednotka 
nezasahovala. 

 
09.30 – 1, Betlémské nám.  
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila sněhový převis ze střechy Náprstkova 

muzea. 
 
09.31 – 6, Kladenská  
 - garáž – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, dohasila 1C proudem vodou od cisterny skryté žhnoucí 

ohnisko v požárem zničené garáži – skladu elektroniky a pomocí rozbrusu 
odstranila zablokovaná vrata garáže deformovaná požárem. 

 
09.51 – 10, Rektorská 2 
 - ubytovací zařízení – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, otevřela na žádost Policie ČR a za její asistence bez 

poškození vchodové dveře do obytné buňky ve 4. NP Domu seniorů Malešice. 
V bytě byla nalezena nemohoucí žena 84 let. Pomocí křísícího přístroje jí byla 
poskytnuta předlékařská pomoc. Poté byla předána přivolané ZZS. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
10.04 – 5, Kukulova  
 - nemocnice – 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že čidlo 

EPS bylo aktivováno zplodinami při nenahlášené práci s rozbrusem v krevní bance 
ve 3. NP nové budovy. 

 
10.38 – 5, Lamačova  
 - stavební buňky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, byla vyslána k případu požáru na přívodu el. energie ke 

stavebním buňkám. Likvidováno pracovníky pohotovosti PRE a.s. odpojením od 
zdroje. Jednotka dále nezasahovala. Příčinou vzniku požáru byl zkratový jev vlivem 
zatékající vody z tajícího sněhu. Na místě MP. 

 Škoda: 0 Kč 
  
 
10.40 – 10, Sazečská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS DPP, st. Hostivař, likvidovala sorbentem únik PHM po krádeži 

z navrtané nádrže OA Š Felicia. Nádrž byla provizorně utěsněna tmelem. 
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11.35 – 2, Balbínova  
 - restaurace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala v dýchací technice 1C proudem vodou od 

cisterny požár oleje ve fritovací pánvi v kuchyni restaurace. Plamenným hořením a 
sálavým teplem byla zničena fritovací pánev a poškozena digestoř nad pánví. 
Zplodinami hoření byla poškozena malba v kuchyni a přípravně. Příčinou vzniku 
požáru byla technická závada fritézy – přehřátí topné spirály vlivem nefunkčního 
termostatu. 

 Škoda: 50.000 Kč  
  
12.12 – 1, Pražský hrad,  
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, byla vyslána k odstranění sněhového převisu ze 

střechy. Převis se uvolnil před dojezdem jednotky. Další nebezpečí nehrozilo. 
Jednotka dále nezasahovala. 

 
12.20 – 6, Šermířská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, otevřela vyháčkováním z důvodu nebezpečí z prodlení 

balkónové dveře v bytové jednotce v RD. V bytě se nacházelo malé dítě v kočárku. 
Po vyháčkování došlo k vyvléknutí dveří ze závěsů a jejich pádu, při kterém došlo k 
poškození elektroniky a zařízení v místnosti (TV + domácí kino, skleněný stolek). 
Případ byl zadokumentován a předán Policii ČR. 

 
12.32 – 1, Palackého  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila pomocí AZ uvolněnou římsu na fasádě 

činžovního domu. 
 
13.42 – 2, Sokolská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odstranila pomocí AZ uvolněnou omítku z římsy na 

fasádě činžovního domu. 
 
14.08 – 1, Jakubská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána na žádost MP k odstranění sněhového 

převisu na činžovním domě. Objekt pod udaným č. p. nebyl nalezen. MP na místě 
nebyla. Další nebezpečí nehrozilo. Jednotka nezasahovala.  

 
14.30 – 10, Jakutská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila pomocí AZ ledový převis hrozící pádem na 

přístupovou komunikaci do činžovního domu. Na místě MP. 
 
14.37 – 8, Střelničná  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, otevřela planžetou bez poškození vchodové dveře do 

bytové jednotky v panelovém domě. V bytě se nacházela nemohoucí žena. Byla 
předána přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
15.24, 1, Loretánská  
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, odstranila sněhový převis nad vchodem do kasáren 

Hradní stráže. 
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15.47 – 1, Pražský hrad,  
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem nebyla příčina 

aktivace čidla zjištěna. Smyčka EPS byla resetována. Jednalo se o planý poplach. 
 
15.57 – 6, Thákurova  
 - ubytovací zařízení – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, vyprostila 2 osoby ze zablokovaného výtahu mezi 4. a 

5. NP Masarykovy koleje. Výtah byl do doby opravy zajištěn proti dalšímu použití. 
 
17.00 – 4, Vídeňská  
 - nemocnice – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, vyprostila pomocí hydraulických nůžek uvízlou nohu 

dívky (8 let) z provizorní lávky z lešenářských trubek přes příkop v areálu IKEM. 
 
17.14 – 16, Dolomitová 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 8, likvidovala 1C proudem vodou od cisterny požár odpadu  

ve velkokapacitním ocelovém kontejneru. Při rozebírání odpadu bylo nalezeno cca 
50 l syntetické barvy. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna (úmyslné zapálení, 
nedbalost při kouření). Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
17.16 – 6, Radimova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, provedla za asistence Policie ČR z důvodu protékající 

vody násilný vstup do prázdné bytové jednotky v činžovním domě. Po otevření bylo 
zjištěno, že se jedná o vodu z tajícího sněhu, který napadal na půdu porušeným 
střešním pláštěm. Jednotka otvor ve střeše provizorně opravila. Na místě Policie 
ČR. 

 
17.56 – 6, Technická  
 - rozvodna – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila pomocí lezecké techniky a ženijního nářadí 

vrstvu ledu a sněhu ze střechy vypnuté rozvodny. 
 
18.18 – 6, Aviatická                                                                                                      
 - letiště – 
 Jednotka HZS letiště odstranila sněhový převis ze střechy. 
 
20.22 – 3, Korunní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody v dýchací technice požár 

v kuchyni bytu ve 2.NP obytného domu. Požárem bylo zničeno zařízení a vybavení 
kuchyně, zplodinami hoření byl poškozen povrch stěn a stropu a vybavení prakticky 
v celém bytě. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost nezjištěné 
osoby při kouření nebo při používání otevřeného ohně, byt údajně obývalo několik 
osob užívajících omamné a psychotropní látky. 

 Škoda: 200.000,- Kč 
 ¨¨ 
 
21.46 – 21, Solnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Koloděje likvidovala pískem a kominickým náčiním požár sazí 

v komíně. Příčinou vzniku požáru byl špatný stav komínového zřízení – zažehnutí 
sazí v komíně, škoda požárem nevznikla. 
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22.47 – 4, Zálesí x Štúrova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Dvě zraněné 
osoby byly v péči ZZS před příjezdem, případ byl předán Policii ČR. 

 
02.25 – 12, Smotlachova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, požárem byl kontejner zničen. 

 Škoda: 7.000 Kč 
 
02.48 – 15, Chudenická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odstranila uvolněnou lepenku na rekonstruované střeše 

obytného domu. Případ byl předán ohlašovateli. 


