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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 22. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 21. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 22. 12. 2010 

 
07.58 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala sorbentem skvrnu hydraulického oleje o 

velikosti 20 m
2
 na komunikaci. 

 
09.02 – 4, Jižní spojka  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotky HZS Praha stanic 6 a 5 likvidovaly následky dopravní nehody kamionu. Při 

nehodě došlo k porušení kohoutu mezi palivovými nádržemi a úniku nafty na 
komunikaci a do strouhy. Uniklé palivo bylo zasypáno sorbentem a zbylá nafta byla 
přečerpána do barelů. 

 
09.49 – 5, Janáčkovo nábřeží  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k asistenci Policii ČR při otevření bytu. 

Její zásah nebyl potřeba.  
 
11.34 – 6, Na okraji  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k asistenci Policii ČR. Byl použit AZ-30. 
 
12.50 – 8, Thámova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě byl uzavřen uzávěr vody z důvodu prasklé hadičky 
k nádržce toalety. 

 
12.50 – 8, Písečná  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nalezená nemohoucí osoba byla předána ZZS. 
 
14.44 – 4, Kremnická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nalezená nemohoucí osoba byla předána ZZS. 
 
14.45 – 10, Sněženková  

-kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru.  
 
15.04 – 5, Viktora Huga  

-dopravní prostředek-  
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k požáru elektroinstalace vozidla Policie 

ČR, WV Transporter. Požár před příjezdem likvidovali příslušníci Policie ČR jedním 
PHP, jednotka provedla odpojení AKU.  

  
15.56 – 20, Ratibořická  
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 -škola- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 odstranila pomocí lezecké techniky nebezpečný 

sněhový převis nad vchodem do školy. 
 
17.00 – 4, Na příčce  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla pomocí nastavovacího žebříku za 

asistence Policie ČR násilný vstup oknem do bytové jednotky. V bytě nalezená 
nemohoucí osoba byla předána ZZS. 

 
17.02 – 10, Přípotoční  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asistovala Policii ČR při násilném vstupu do bytu, ve 

kterém se nacházela hledaná osoba.  
 
18.01 – 14, Kpt. Stránského  

- obytný objekt -  
 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedli vstup do bytu. V bytě byly zjištěny spálené 

potraviny.  
 
18.40 – 2, Slovenská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla na žádost Policie ČR a za její asistence 

násilný vstup vchodovými dveřmi do bytové jednotky ve 2. NP činžovního domu. Na 
místě ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
19.49 – 8, Nekvasilova  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala tlakovou vodou požár komunálního odpadu 

v plechovém kontejneru.  
 
20.38 – 1, Úvoz  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k případu požáru OA Dacia Logan SD. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o žhnutí svazku kabelů elektroinstalace ve 
vnitřním levém prahu u sedadla řidiče. Likvidováno majitelem vodou z místního 
zdroje. Jednotka odpojila preventivně AKU.  

 
20.59 – 20, Bystrá   
 - odpad – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou požár vyhozených 

pneumatik.  
 
23.06 – 9, Lovosická  
 - kolektor – 
 Jednotka HZS Praha, vyprostila na žádost Policie ČR pomocí lezecké techniky 

lidské pozůstatky z kolektoru parovodu z hloubky cca 15 m. Na místě ZZS. Případ 
byl předán Policii ČR. 

 
 
 
 
 


