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

                    od 06.00 hodin dne 13. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 14. 12. 2010 

 
06.42 – 13, Pražský okruh 1 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5,6 a HZS SČK likvidovaly následky DN 2 x NA s OA. 

Zraněné osoby v péči ZZS. Jednotka provedla protipožární opatření, zasypala 
sorbentem uniklé provozní kapaliny a odčerpala naftu z poškozené nádrže kamionu. 
Kamiony bránící provozu byly odstraněny. 

 
08.23 – 12, Dobevská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela vstupní dveře do bytové jednotky pomocí 

klíčů. Nalezená nemohoucí osoba při vědomí předána do péče ZZS. Předáno Policii 
ČR. 

 
10.00 – 10, K Červenému dvoru  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 

jednotku na žádost Policie ČR. Nalezená nemohoucí osoba předána do péče ZZS. 
  
10.01 – 1, Opatovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 

jednotku kvůli uzavření vody protékající objektem. V koupelně nalezena osoba EX. 
 
10.43 – 1, Kanovnická  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 odstranila pomocí automobilového žebříku sněhový 

převis nad vchodem do budovy. 
 
10.48 – 1, Valdštejnská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odstranila pomocí automobilového žebříku sněhový 

převis na střeše nad chodníkem. 
 
10.57 – 1, Zlatnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 

jednotku. Nalezená nemohoucí osoba při vědomí předána do péče ZZS. 
 
11.24 – 9, Sokolovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila za pomoci nářadí prsten z prstu pacienta 

a předala osobu lékařům. 
 
11.47 – 22, Břízova  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 5 a HZS SČK likvidovaly požár podhledu a izolace 

střechy rodinného domu 1 C proudem a proudem tlakové vody. Požárem došlo 
k poničení podhledu a stropu na ploše 10 m

2
. Jednotky rozebraly část podbití a 

stropu. Požár vznikl při rozehřívání zamrzlé okapové roury pomocí plamene hořáku 
připojeného k 10 kg PB bombě majitelem objektu. Příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost při používání plynového zařízení. 

 Škoda: 150.000,- Kč Uchráněno: 1.mil. Kč 
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12.18 – 4, Na hřebenech  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS ČT byla vyslána k případu zatopených technických prostor v areálu 

České televize. Jednotka vodu odčerpala pomocí plovoucího čerpadla. 
 
12.27 – 20, Chlumecká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu. Osoby byly 

vyproštěny před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. 
 
13.29 – 16, Náměstí Osvoboditelů  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 odstranila pomocí automobilového žebříku sněhový 

převis na střeše nad chodníkem. 
 
13.42 – 17, Na Radosti  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o poruchu čidla, planý poplach, jednotka nezasahovala. 
 
17.11 – 10, Jetelová  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu požáru bytového jističe. 

Požár byl uhašen 1 x PHP 6 uživateli bytu. K rozšíření nedošlo. Jednotka provedla 
odvětrání bytu a objektu a poučila uživatele o zákazu používání elektřiny do 
provedení revize. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci 
bytového jističe.  

 Škoda: 1.000,- Kč 
  
 
17.45 – 9, Lovosická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu nálezu rtuti při úklidu. 

Jednotka převzala 2 kg rtuti a odvezla je na základnu k likvidaci. 
 
20.07 – 7, nábřeží kpt.Jaroše  
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha 1 a 3 zachránila osobu, která se zřítila z náspu do Vltavy a 

utrpěla zranění. Osoba byla předána ZZS. 
 
20.17 – 5, Lohniského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k případu údajného požáru ve 

výtahové šachtě.  Na místě bylo zjištěno slabé zakouření bez známek zdroje. 
Průzkumem nic nezjištěno. Jednotka zajistila výtah a doporučila revizi. Předáno 
nájemníkům. 

 
21.14 – 9, Lovosická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu otevření bytu, ze kterého 

protékala voda. Na místo se dostavil majitel bytu, jednotka tak nezasahovala. 
Předáno Policii ČR. 
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21.45 – 8, U Balabenky  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 1B proudem na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, mohlo se jednat o 
úmyslné zapálení, není vyloučena nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
21.56 – 4, U dubu  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 9 odčerpala vodu ze zatopené místnosti 4 x 4 metry. 

Předáno majiteli. 
 
23.17 – 4, Na Květnici  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 

v plastovém kontejneru, který byl požárem zničen. Příčina vzniku požáru nebyla 
zjištěna, mohlo se jednat o úmyslné zapálení, není vyloučena nedbalost při kouření. 
Policie se nedostavila. 

 Škoda: 7.000,-Kč 
  
00.04 – 3, Biskupcova  
 -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. Případ 
předán Policii ČR.  

 
02.54 – 6, Šlikova  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 2 a 11 byly přivolány k požáru plynu v koupelně 

obytného objektu. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár karmy v bytě 2 + 1 
v 1.NP objektu. Likvidováno vodou z místního zdroje a uzavřením plynu do bytu. 
Požárem byla poškozena karma a omítky stropu a zdí v koupelně. Příčinou vzniku 
požáru byla technická závada elektroinstalace karmy. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 10.000,-Kč 
  
 
04.52 – 12, Machuldova  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 6 likvidovaly 1C proudem v dýchací technice požár  
 bytu 3 + 1 v 6.NP obytného objektu. Plamenným hořením byl částečně zničen 

obývací pokoj – sedací souprava, elektronika a nábytek. Zplodinami hoření byly 
očazeny zdi a stropy v celém bytě. Při požáru došlo ke zranění čtyř obyvatel domu 
(tři uživatelé bytu a jedna uživatelka bytu v sousedním vchodě). Příčinou vzniku 
požáru byla technická závada elektroniky (pravděpodobně televizoru nezjištěné 
značky). 

   Škoda: 200.000,-Kč 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


