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

                    od 06.00 hodin dne 20. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 21. 12. 2010 

 
06.23 - 9, Litvínovská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, provedla na žádost Policie ČR a za její asistence 

roztažením zárubní vchodových dveří pomocí rozpínáku násilný vstup do bytové 
jednotky ve 2. NP panelového domu. V bytě byla nalezena nemohoucí žena. Byla 
předána do péče přítomné ZZS. Poškození vchodových dveří bylo 
zadokumentováno. Případ byl předán Policii ČR. 

 
06.39 – 21, Aranžérská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, odstranila pomocí motorové pily strom spadlý přes 

komunikaci. Na místě Policie ČR. 
 
07.32 – 7, Komunardů  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila pomocí AZ uvolněný plech na střeše 

činžovního domu. 
 
08.01 – 14, Východní spojka  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou požár motorového prostoru 

OA Ford Ka. Plamenným hořením a sálavým teplem byly součásti motorového 
prostoru zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru byla technická závada palivového 
systému – únik PHM (benzínu) na horký blok motoru. 

 Škoda: 30.000 Kč Uchráněno: 10.000 Kč 
  
08.35 – 7, Sládkova  
 - škola – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila pomocí AZ uvolněný plech a ledový převis ve 

výši 5. NP objektu. 
 
09.47 – 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva zajistila zdechlinu ptáka v areálu firmy. 
 
10.38 – 5, Nám. 14. října  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, odčerpala pomocí dvou plovoucích a kalového čerpadla 

vodu ze zatopeného sklepa činžovního domu. 
 
12.53 – 7, Na Výšinách  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila pomocí AZ uvolněnou střešní krytinu (tašky) 

hrozící pádem ze střechy činžovního domu. Při zásahu bylo zjištěno, že střecha je 
v havarijním stavu.  

 
13.11 – 6, Aviatická   
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS v technickém bloku. Průzkumem bylo 

zjištěno, že čidlo EPS bylo aktivováno při pracích ve výtahové šachtě č. 1 v 9. NP 
objektu. Jednalo se o planý poplach.  
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13.13 – 5, U Pernikářky  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, provedla pomocí AZ za asistence Policie ČR násilný 

vstup střešním oknem do bytové jednotky ve 4. NP činžovního domu. Předáno 
majitelce bytu.   

 
13.38 – 9, Poděbradská  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k vyproštění osoby pod tramvajovou 

soupravou. Na místě bylo zjištěno, že osoba se nenachází pod vozidlem a je již 
v péči ZZS. Jednotka nezasahovala. Na místě Policie ČR. 

 
14.49 – 4, Vídeňská 
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, odstranila následky DN čtyř OA bez zranění. Vozidla 

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

 
14.50 – 10, Počernická  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN dvou OA bez zranění. Vozidla 

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

 
14.59 – 12, Olbramovická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla na žádost Policie ČR a za její asistence vstup 

po nastavovacím žebříku otevřeným oknem do bytové jednotky ve 3. NP 
panelového domu. V bytě byla nalezena žena ex. Případ byl předán Policii ČR. 

 
17.40 – 6, Aviatická 
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že smyčka 

EPS byla aktivována vlivem poruchy čidla. Jednalo se o planý poplach. 
 
18.20 – 5, Klicperova  
 - obchodní centrum – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se 

jednalo o planý poplach.   
 
19.04 - 5, Novoveská  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.7 vyprostili za pomoci lezecké techniky srnu, 

která uvízla v kanalizační šachtě. 
 
19.06 - 15, Gercenova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
20.10 – 6, Aviatická   
 - letiště – 
 Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky likvidovali olejovou skvrnu sorbentem. 
 


