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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 18. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 17. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 18. 12. 2010 

 
06.32 - 5, Holečkova 798/101 
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha likvidovaly C proudem vody v dýchací technice požár 

v místnosti bytu ve 2.NP obytného domu. Požárem bylo zničeno zařízení a vybavení 
jedné místnosti, zplodinami hoření byl poškozen prakticky celý byt. Z okna bytu byl 
zachráněn uživatel, který byl předán do péče ZZS a následně převezen 
k lékařskému ošetření. Jednotky během zásahu zachránily celkem dvě osoby, další 
dvě osoby se evakuovaly samostatně. Před příjezdem jednotek provedli příslušníci 
Policie ČR evakuaci pěti osob. 

 
07.21 - 1, Jiřská  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.11 byla vyslána k prověření signalizace EPS. Průzkumem 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
07.44 - 10, Polygrafická  
 -hala- 
 Jednotky HZS Praha, HZS SČK, HZSP a SDH likvidovaly celkem čtrnácti C proudy 

vody požár provozního objektu o půdorysných rozměrech cca 20x100 m. V objektu 
se v jedné části nacházely sklady kávy a čaje, v druhé části pak autoopravna. 
Požárem byl celý objekt zcela zničen, vč. vybavení (uskladněného zboží a zařízení 
v jedné části, a strojů, nářadí a materiálu, a také tří vozidel zákazníků, v druhé 
části). Poškozeny byly dále tři automobily stojící v těsné blízkosti objektu.  

 
07.48 - 8, Kyselova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu bylo 

v bytě nalezeno tělo starší ženy bez známek života. Případ byl předán ZZS a PČR. 
 
09.26 - 1, Hrad II. nádvoří  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.11 odstranili za pomoci AZ ze střechy rampouchy 

hrozící pádem na komunikaci. 
 
09.39 - 16, Věštínská  
 - plechový kontejner - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.8 likvidovali proudem tlakové vody požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Požárem ke škodě nedošlo.  
10.15 - 1, Křížovnická  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 odstranili za pomoci AZ ze střechy rampouchy 

hrozící pádem na komunikaci. 
 
10.18 - 13, Pražský okruh  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě kamionu. Příslušníci jednotky 

zasypali cca 200 litrů uniklých ropných produktů sorbentem. 
 
11.53 - 9, Freyova  52 

- metro - 
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Jednotka HZS Metro byla vyslána, aby vyprostila z výtahu ve stanici metra 
uvězněné osoby. Osoby byly vyproštěny před příjezdem jednotky, jednotka 
nezasahovala. 

 
11.54 - 12, Pejevové  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost uživatelky a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytu v 5. NP obytného domu. Zde bylo nalezeno dítě, které bylo 
předáno matce. 

 
14.08 - 1, Jiřská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila sněhový převis a rampouchy hrozící 

pádem na komunikaci. 
 
14.57 - 4, Vrbova 
  - les - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému výskytu kouře v lese. Na udané 

adrese nebyl žádný výskyt kouře zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
15.04 – 2, Sekaninova 
 -vodní tok- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí lana torzo chladničky z potoka. Případ byl 

předán Městské policii. 
 
15.21 – 9, Harrachovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na 

žádost ZZS. Během jízdy k zásahu bylo telefonicky oznámeno, že uživatelka 
otevřela dveře sama, jednotka byla proto z případu odvolána. 

 
15.23 – 4, Na hřebenech 
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Česká televize prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. 

Příčinou aktivace hlásiče bylo neohlášené broušení, jednalo se o planý poplach. 
 
15.33 – 1, Nerudova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku plynu v bytě. Jednalo se o únik 

plynu z hořáku na sporáku, jednotka odpojila přívod plynu do bytu. Případ byl 
předán ohlašovatelce. 

 
17.58 – 4, U krčské vodárny  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plechovém 

kontejneru.  
 
18.51 – 2, U Nemocnice  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 odstranila sněhový převis a rampouchy hrozící 

pádem na komunikaci. 
 
19.44 – 15, U Hostivařského nádraží  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS SŽDC stanice 3 odstranila sněhový převis a rampouchy hrozící 

pádem na komunikaci. 
 
19.52 – 22, U starého nádraží  
 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS SŽDC stanice 3 odstranila sněhový převis a rampouchy hrozící 
pádem na komunikaci. 

 
20.17 – 4, Družstvení ochoz 
 -automobil- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár vnitřního interiéru dodávkového 

automobilu, který byl zaparkován na okraji komunikace. Automobil byl požárem 
zcela zničen, částečně se zachoval motorový prostor.  

 
23.28 – 11, Machkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do bytu 

obytném domě. 
 
23.43 – 14, Sicherova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár odpadu a vyřazených pneumatik na volném 

prostranství na ploše 2x3 metry. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně 
nedbalost při zakládání ohně v přírodě.  

 
01.06 – 2, Římská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem 

bylo zjištěno, že se jednalo o velmi malý požár v části adventního věnce v jednom 
z bytů obytného činžovního domu. Požár samouhasl, jednotka odvětrala domovní 
komunikaci. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání otevřeného ohně – 
svíčky.  


