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

                    od 06.00 hodin dne 14. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 15. 12. 2010 

 

06.37 – 6, Aviatická  

 -letiště- 

 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. 

 

07.28 – 8, Rohanský ostrov.  

 -demolice- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 dohasila vodou z řeky a rozhrabáním lokalizované 

ohniště po vypalování kabelů v objektu demolice. Prostory uţívají osoby bez 

domova. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 

 Škoda: 0 Kč 

  

07-57 – 4, Obětí 6. května   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 zvedla za země nemohoucího muţe a přenechala 

ho v péči manţelky.  

 

08.55 – 1, Benediktská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila za pouţití AZ-30 padající omítku z domu. 

 

10.01 – 2, Rašínovo nábřeţí   

 -tunel- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí trhacího háku rampouchy nad 

vjezdem do tunelu. 

 

10.32 – 15, U kabelovny.   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach 

z důvodu zvýšené prašnosti pří výrobě léčiv. 

 

10.45 – 20, Chlumecká   

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP vyprostila dvě osoby z výtahu a výtah zajistila proti pouţití. 

 

11.23 – 8, Sokolovská   

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP vyprostila tři osoby z výtahu a výtah zajistila proti pouţití. 

 

11.45 – 11, Bachova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezená osoba při vědomí byla předána ZZS. 

 

11.53 – 10, Přípotoční    

 -plot- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila jiţ mrtvou kočku zaklíněnou v plotě. 

 

13.54 – 5, Högerova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla násilný vstup do pokoje přes dveře 

s poškozeným zámkem, kde se nacházelo samotné dvouleté dítě.  
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14.13 – 4, Na hřebenech   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Česká televize prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

15.23 – 6, Šlikova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla na ţádost Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě byla nalezena osoba exitus. 

 

16.08 – 8, Bojasova    

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k otevření bytu pro ZZS. Jednotka byla 

ZZS odvolána. 

 

16.44 – 4, Plamínkové  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 odvětrala bytovou jednotku, kde došlo ke spálení 

potravin bez rozšíření poţáru. Byl proveden násilný vstup. Uţivatelka se dostavila 

na místo.  Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost uţivatelky při přípravě potravin. 

 Škoda: 0 Kč 

 

17.04 – 1, Václavské náměstí    

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP vyprostila osoby z výtahu ve stanici metra „Muzeum“ a výtah 

zajistila proti pouţití. 

 

18.09 – 14, Generála Janouška  

 - objekt sluţeb – 

 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 10 likvidovaly dţberovou stříkačkou poţár 

textilního kapsáře s tiskovinami na chodbě dětského domu. V domě dětí ještě 

probíhaly dva dětské krouţky. V objektu proběhla před příjezdem jednotek 

evakuace přibliţně 20 dětí s dvěma lektory. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné 

zapálení nezletilými osobami. 

  

18.25 – 5, Břeţánecká   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 prověřila aktivaci EPS ve střeţeném obytném 

komplexu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe smyčka EPS byla aktivována vlivem 

poruchy ústředny. Jednalo se o planý poplach. 

 

18.54 – 13, Janského   

 - dopravní prostředek – 

 Jednotka HZS Praha, st. 7, vyprostila pomocí automobilového navijáku sanitní vůz 

ZZS zapadlý do navátého sněhu. 

 

19.13 – 11, Starochodovská   

 - dopravní prostředky – 

 Jednotka HZS Praha, st. 4, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 

likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR – DI Kongresová. 

 

19.52 – 6, Karlovarská   

 - dopravní prostředek – 

 Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila následky DN, při které se OA převrátil na 

střechu. Vozidlo bylo vráceno zpět na kola. Případ byl předán Policii ČR. 
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20.26 – 16, Strakonická – Lahovický most   

 - dopravní prostředek – 

 Jednotka HZS Praha, st. 8, ochladila tlakovou vodou přehřáté kolo NA. Předáno 

řidiči. 

 

20.27 – 6, Netřebská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 7, odčerpala pomocí plovoucího čerpadla vodu ze 

zatopeného sklepa RD. 

 

02.47 – 3, Jana Ţelivského  

 - kontejner – 

 Jednotka HZS Praha, st. 5, likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v plastovém kontejneru v průjezdu činţovního domu. Příčina vzniku poţáru nebyla 

zjištěna (úmyslné zapálení neznámým pachatelem, nedbalost při kouření, vsypání 

ţhavého popela). 

 Škoda: 7.000 Kč   

 

05.42 – 3, Nám. Jiřího z Poděbrad   

 - metro – 

 Jednotka HZS DPP, st. Hostivař, vyprostila osobu po pádu do kolejiště ve stanici 

metra „Jiřího z Poděbrad“. 
 


