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

                    od 06.00 hodin dne 22. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 23. 12. 2010 

 

07.46 – 5, V úvalu  

 -nemocnice- 

 Jednotka HZS FN Motol prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, 

jednalo se o planý poplach. 

 

09.04 – 2, Karlovo nám.   

 -administrativní budova- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla za pouţití AZ-30 odstranění sněhových 

převisů nad vchodem do domu. 

 

09.19 - 4, Na Hřebenech   

 - provozní budova - 

 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu podniku. Jednalo se o zapálení 

prskavky. Osoby poučeny. 

 

10.21 – 4, Kaplická   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezen uţivatel. Předáno ZZS a PČR. 

 

10.23 - 4, Na Hřebenech   

 - provozní budova - 

 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu podniku. Jednalo se o kouř ze 

sváření. Nebezpečí nehrozí. 

 

11.14 – 3, Koněvova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky.  

 

11.24 – 5, Zborovská   

 -škola- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla za pouţití AZ-30 odstranění rampouchů 

nad vchodem do domu. 

 

12.08 – 19, Semilská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody Avie a 

multikáry. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 

sorbentem. 

 

12.24 – 10, Tulipánová   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky. Předáno 

ZZS a PČR. 

 

13.07 – 1, Dláţděná   

 -administrativní budova- 

 Jednotka HZS SŢDC provedla za pouţití AP-27 odstranění sněhových převisů nad 

vchodem do domu. 

 

13.58 - 15, U Kabelovny   

 - výrobní objekt - 
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 Jednotka HZS Zentiva provedla odstranění sněhových převisů nad vchodem do 

budovy. 

 

13.59 – 4, Ve svahu   

 -garáţ- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření garáţe. Následně 

byl výjezd zrušen. 

 

14.22 – 7, Korunovační   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 11 provedla uzavření přívodu vody z důvodu porušení 

těsnosti hadice na toaletě. 

 

14.35 – 5, Prosluněná  

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla dohašení dţberovou stříkačkou poţár 

v motorovém prostoru osobního automobilu Ford Mondeo. Poţárem byl poškozen 

alternátor. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 5.000,- Kč  

 

15.12 – 1, Panská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla za pouţití AZ-30 odstranění ledových 

převisů nad vchodem do domu. 

 

15.40 – 21, Plačická  

 -přístřešek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu poţáru chaty. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár dříví umístěného vedle udírny pod 

přístřeškem. Příčinou vzniku poţáru byla nevhodná konstrukce udírny a umístění 

dříví. 

 

16.06 – 11, Studánková  

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala tlakovou vodou poţár v motorovém 

prostoru osobního automobilu Nissan 2,4 4WD Terrano. Poţárem byla poškozena 

elektroinstalace v prostoru rozdělovače. Příčinou vzniku poţáru byla technická 

závada elektroinstalace. 

 Škoda: 5.000,- Kč 

 

16.21 – 13, Jeremiášova 282  

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala 1 C proudem poţár v motorovém 

prostoru osobního automobilu Škoda Octavia. Poţárem byl zničen motorový 

prostor. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 100.000,- Kč 

 

16.48 – 5, Na Zatlance   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezena uţivatelka. Předáno ZZS a PČR. 

 

20.02 – 3, Husitská   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, uzavřela vodu vytékající z prázdné bytové jednotky 

v rekonstrukci.  



 

3 

 

21.36 – 3, Křišťanova  

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k případu kouře na domovních 

komunikacích činţovního domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené 

potraviny v bytové jednotce dispozice 1 +1 ve 2. NP, které nechal uţivatel bez 

dozoru na plynovém sporáku. Jednotka byt odvětrala přirozenou cestou. Sálavým 

teplem byla zničena elektroinstalace a osvětlení digestoře. Jednotka preventivně 

vypnula rozvod el. energie v bytě. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 

přípravě potravin – vznícení oleje na pánvi. Na místě Policie ČR. Vyřešeno na 

místě domluvou. 

 Škoda: 2.000 Kč Uchráněno: 500.000 Kč 

 

22.35 – 20, Novopacká   

 - dopravní prostředky – 

 Jednotky HZS Praha, st. 5 (nůţky) a 10, byly vyslány k odstranění následků DN 

nákladního a osobního vozidla se zraněním jedné osoby. Zraněná osoba byla 

předána do péče ZZS před dojezdem jednotek. Vozidla byla odpojením AKU 

zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl likvidován sorbentem. 

Případ byl předán Policii ČR. 

 

23.18 – 7, Hlávkův most   

 - vodní tok – 

 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla na základě oznámení vyslána k pádu osoby do 

Vltavy. Byl proveden průzkum pomocí člunů po vodní hladině a pěší průzkum. 

Nebyl nikdo nalezen. Z důvodu husté mlhy byl zásah ukončen. 

 

04.30 – 12, Smotlachova   

 - obytný objekt – 

 Jednotka HZS Praha, st. 6, otevřela na ţádost ZZS a za asistence bytovou 

jednotku v 8. NP panelového domu. V bytě se nacházel muţ (cca 65 let) při 

vědomí. Byl předán ZZS. Případ byl předán Policii ČR.    
 


