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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 16. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 15. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 16. 12. 2010 

 
07.02 – 8, Lindnerova  
 - škola – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila pomocí AZ30 sněhové převisy ze střechy 

školy. Po odstranění převisů bylo místo předáno školníkovi. 
 
07.13 – 15, Karosářská  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS DPP Hostivař byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o zvýšenou prašnost při úklidu. 
 
09.04 – 10, Vršovická 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k dopravní nehodě. Dle sdělení 

dispečinku DP nebyla jednotka na místě potřeba. Jednotka se vrátila zpět na 
základnu. 

 
09.04 – 7, Císařský ostrov 
 - Obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k pomoci ZZS s otevřením bytové 

jednotky. Byt otevřen před příjezdem jednotky na místo zásahu. Jednotka se vrátila 
zpět na základnu. 

 
09.16 – 4, Budějovická  
 - administrativní objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k vyproštění osob z výtahové kabiny. 

Osoby byly vyproštěny před příjezdem jednotky na místo zásahu.  Jednotka se 
vrátila zpět na základnu. 

 
11.09 – 14, Šimanovská  
 - škola – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 odstranila pomocí AZ30 sněhové převisy ze střechy 

školy. Po odstranění převisů bylo místo předáno školníkovi. 
 
11.40 – 6, Zavadilova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k otevření bytové jednotky, ve které 

bylo uzavřeno malé dítě.  
 
11.56 – 14, Chlumecká  
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP Hostivař byla vyslána k případu poruchy výtahu s uvězněnou 

osobou. Jednotka vyprostila osobu z výtahové kabiny a zajistila výtah proti 
opětovnému spuštění. 

 
12.06 – 5, V úvalu  
 - FN Motol – 
 Jednotka HZS FN Motol vyprostila pacienta z výtahové kabiny. Pacient byl předán 

do péče lékařů. 
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12.28 – 15, Karosářská  
 - provozní objekt – 
 Jednotka HZS DPP odstranila pomocí AZ30 rampouchy a sněhové převisy z haly 

OZM. 
 
14.05 – 21 Čentická  
  -škola – 
 Jednotka SDH Újezd nad Lesy odstranila ze střechy mateřské školky sněhové 

převěje, které hrozili pádem na chodník. 
 
15.32 – 12, Pod Belárií 
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k požáru zahradního domku. 

Průzkumem na místě zjištěno, že se jedná o požár domku v demolici o rozměrech 
cca 5x5m v plném rozsahu. Vzhledem k nedostupnosti objektu, nulové škodě a 
nemožnosti dalšího rozšíření požáru jednotka  

 
16.09 – 8, Sokolovská 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření bytu na žádost 

Policie ČR. Po provedení násilného vstupu dveřmi předala jednotka případ Policii. 
 
16.19 – 9, Prosecká 
 - garáž a přístřešek – 
 Jednotky HZS Praha stanic 3, 5 a 10 likvidovaly pomocí 2C proudů v DT požár 

přístřešku s uskladněnými barvami a pneumatikami a požár vedlejší garáže v plném 
rozsahu. V garáži se nacházely dva osobní automobily. Pro silné zakouření 
jednotka použila přetlakový ventilátor. Zároveň byla jednotka nucena provést násilný 
vstup do  objektů přilehlé nafukovací haly. Pohotovost Rozvodných závodů na 
žádost VZ odpojila přívod el. energie.  

   
16.42 – 6, Patočkova  
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k vyproštění osobního automobilu, který 

uvízl v kolejišti. Vozidlo bylo vyproštěno před jejím příjezdem jednotkou HZS DPP.  
 
17.32 - 11, Štychova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu dopravní nehody autobusu. Jednotka 

vyprostila linkový autobus zapadlý ve sněhu. 
 
17.46 – 10, Michelangelova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření bytu na žádost 

Policie ČR. Po provedení násilného vstupu dveřmi nalezla jednotka v bytě 
nemohoucí osobu při vědomí. Předáno Policii ČR a ZZS. 

 
18.08 – 6, Karlovarská  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu uvízlých vozidel ve sněhu v kolejišti. 

Jednotka vyprostila vozidla Policie ČR a odtahové služby z kolejiště.  
 
18.20 – 20, Chlumecká  
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu vyproštění osoby z porouchaného 

výtahu. Jedna osoba byla vyproštěna z kabiny výtahu, který byl zajištěn proti 
opětovnému spuštění. 
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19.09 – 6, Národní obrany  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Nalezená 

osoba v pořádku. Předáno uživateli.  
 
21.37 – 14, Průmyslová 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha 5 byla vyslána k případu požáru OA. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o zahoření v motorovém prostoru uhašené před 
příjezdem jednotky. Jednotka provedla kontrolu po požáru a odpojila Aku. Vozidlo 
bylo před vznikem požáru v provozu. Příčinou vzniku požáru byla provozně 
technická závada na elektroinstalaci motoru. 

 
23.51 – 5, U Nikolajky  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na žádost Policie ČR násilným vstupem 

přes zamřížované okno bytovou jednotku za pomoci rozbrušovacího agregátu. 
V bytě nikdo nenalezen. Předáno Policii ČR. 


