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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 20. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 19. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 20. 12. 2010 

 
06.22 – 5, Hennerova  
 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření bytových dveří. Byt 
byl otevřen před příjezdem jednotky uživatelkou, jednotka nezasahovala. 
 

06.28 – 11, Ke Kateřinkám  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
07.51 – 3, Pod Lipami  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla na žádost ZZS násilný vstup pomocí lezecké 

techniky přes balkón do bytové jednotky v 5. NP panelového domu. V bytě byla 
nalezena nemohoucí žena. Byla předána ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
08.12 – 17, Nevanova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k otevření bytové jednotky ve 3. NP 

panelového domu. Dveře otevřel sám uživatel bytu před zahájením násilného 
vstupu. Případ byl předán Policii ČR a ZZS. 

 
08.40 – 6, Aviatická 
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Letiště odstranila následky DN letadla a tažného letištního vozidla po 

kolizi na ploše. Únik provozních kapalin byl likvidován sorbentem. 
 
09.44 – 12, Urbánkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla na žádost ZZS z důvodu podezření na 

sebevražedné úmysly násilný vstup do bytové jednotky ve 12. NP panelového 
domu. V bytě byl nalezen muž (cca 60 let). Byl předán ZZS. Případ byl předán 
Policii ČR.  

 
09.54 – 13, Heranova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, vyprostila zdravotníky ZZS ze zablokovaného výtahu 

v panelovém domě.  
 
10.05 – 1, Pražský hrad, II. nádvoří 
 - historický objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 11, odstranila pomocí AZ rampouchy hrozící pádem ze 

střechy objektu.  
 
12.13 – 6, Lipská 
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k případu DN dvou OA bez zranění. V době 

dojezdu byla vozidla již nakládána odtahovou službou. Jednotka nezasahovala. 
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12.57 – 7, Korunovační u  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
13.12 – 6, Roztocká u 
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
13.57 – 10, Na Padesátém 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, otevřela po násilném vstupu po nastavovacím žebříku 

oknem zabouchnuté vchodové dveře bytové jednotky ve 2. NP panelového domu. 
Případ byl předán Polici ČR. 

 
16.43 – 12, Nad Belárií  
 - provizorní bouda – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala 1C proudem v DT vodou od cisterny 

dopravním vedením plně rozvinutý požár provizorní dřevěné boudy částečně v zemi 
cca 3 x 3 m.  

 
17.40 – 4, Ctiborova 
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala krátkým B proudem vodou na volný výtok 

žhnutí komunálního odpadu v plastovém kontejneru na volném prostranství. 
Požárem nebyl kontejner poškozen.  

 
17.56 – 11, Výstavní x Hviezdoslavova 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, čerpala pomocí plovoucího čerpadla lagunu vody 

unikající z prasklého vodovodního řadu. 
 
18.19 – 5, Kukulova 
 - nemocnice – 
 Jednotka HZS FN Motol odstraňovala sněhové převisy z objektů v areálu 

nemocnice. 
    
19.37 - 7, Argentinská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
20.48 - 6, Karlovarská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru. Na udané adrese nebyl 

žádný požár zjištěn, jednalo se o planý poplach. 
 
21.18 - 7, Ortenovo nám. 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky pomocí hydraulického nářadí vyprostili zraněného řidiče, 
kterého předali do péče ZZS, provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné 
produkty zasypali sorbentem. 
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21.19 - 18, Chotěšovská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru okna. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, že za oknem v 1.NP hoří svíčky na adventním věnci, jednalo se 
o planý poplach. 

 
22.13 - 4, Vídeňská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, uvězněnou gravidní ženu.  
 
00.15 - 8, Střelničná  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyčerpala pomocí plovoucího čerpadla nežádoucí vodu ze 

suterénních prostor obytného domu. 
 
05.59 - 7, Komunardů  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby odstranila ze střechy obytného domu 

uvolněný plech, který ohrožoval provoz na komunikaci. Velký vítr nedovolil použít 
AZ 30, ohrožený prostor byl označen páskou. 

 
 


