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

                    od 06.00 hodin dne 12. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 13. 12. 2010 

 
07.16 – 8, Vosmíkových  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu otevření bytu. Po dojezdu 

na místo případu bylo Policií ČR sděleno, že jednotka již není potřeba. Jednotka 
nezasahovala. 

 
07.25 – 1, Pražský hrad 
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 odstranila sněhový převis hrozící pádem na 

komunikaci. 
 
08.38 – 8, Heydukova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

Předáno policii. 
 
10.01 – 10, Sazečská  
 -depo- 
 Jednotka HZS Metro vynesla invalidního cestujícího ze soupravy metra.Osoba 

nestihla vystoupit na konečné a přejela do depa. 
 
10.07 – 1, Jiřská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 odstranila sněhové převisy hrozící pádem na 

komunikaci. 
 
10.10 – 7, Milady Horákové  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila sněhový převis hrozící pádem na 

komunikaci. 
 
10.33 – 6, Bělohorská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí uživatelka, která byla předána přivolané ZZS. Předáno 
Policii ČR. 

 
10.36 – 4, Golčova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Kunratice odstranila sněhové převisy hrozící pádem na komunikaci. 
 
11.20 – 21, Slavětínská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Klánovice odčerpala vodu ze zatopené jímky ve sklepě obytného 

objektu. Předáno majiteli. 
 
11.44 – 17, Na moklině  
 -obytný objekt- 
 Jednotka SDH Řepy byla přivolána k případu zatopeného sklepa. Na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o zatopený sklep cca 100 m
2
.  Pomocí čerpadla byla voda 

odčerpána. Předáno majiteli. 
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12.47 – 4, Hudečkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila rozbité okno nad vchodem obytného 

objektu. Předáno volajícímu. 
 
14.01 – 6, Thákurova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila pomocí AZ 30 okap, který hrozil pádem 

na komunikaci.  
 
14.06 – 1, U Prašného mostu  
 -historický objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic 

zjištěno, jednalo se o planý poplach. 
 
14.57 – 8, Košťálkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezeno osamocené dítě, které bylo předáno babičce. Předáno policii. 
 
15.33 – 6, Bubenečská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k případu otevření bytu. Na místě bylo 

zjištěno, že uživatelka bytu otevřela sama. Případ předán ZZS a Policii ČR. 
 
15.47 – 6, Aviatická  
 -letištní plocha- 
 Jednotka HZS Letiště asanovala sorbentem uniklé PHM z nákladního automobilu.  
 
16.14 – 5, Štěpánkova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na žádost ZZS byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí žena, která byla předána ZZS. Případ předán Policii 
ČR. 

 
17.15 – 5, K Lochkovu  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k případu jiskření lampy veřejného 

osvětlení. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o výpadek elektrické energie v části 
obce. Jednotka nezasahovala a případ předala PRE. 

 
17.38 – 4, V křovinách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu kouře z bytu. Na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o kouř z kamen vzniklý při pálení papírů. Jednotka 
nezasahovala. 

 
18.44 - 2, Trojická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 3. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí uživatelka, 
která byla předána do péče ZZS.  

 
22.44 - 3, Biskupcova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha změřila koncentraci CO v bytě. Provedeným měřením nebyly 

zjištěny zvýšené hodnoty, jednalo se o planý poplach. 
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02.45 - 5, Lékařská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře na ubytovně. Po příjezdu na 

místo bylo zjištěno, že zakouření bylo způsobeno technickou závadou na tělese 
zářivky na chodbě ve 3.NP. Počínající požár byl v zárodku likvidován občany 
pomocí práškového PHP. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
 
03.55 - 3, Přemyslovská   
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě nebyl zdroj slabého zakouření zjištěn. Příslušníci jednotky zakouřené prostory 
odvětrali. 

 
05.59 - 13, Pražský okruh  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou kamionů. Zranění řidiči 

byli vyproštěni a předáni ZZS před příjezdem jednotky, příslušníci jednotky provedli 
opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. Po 
zadokumentování nehody Dopravní policií příslušníci jednotky havarované kamiony 
pomocí dvou autojeřábů odstranili z komunikace. 

  
 
  
 
 


