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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 25. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 24. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 25. 12. 2010 

 
07.04 – 10, Nad Třebešínem  
             - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala pomocí 1C proudu požár televizoru zn. 

Tesla postaveném na dřevěné skříňce v bytové jednotce 3+1 obytného domu. 
Požárem byl televizor zcela zničen. Požárem byl dále zcela zničen set-box a anténa 
pro televizní příjem. Zplodiny hoření poškodily celé vnitřní vybavení pokoje.  

 
07.24 – 9, Jana Přibíka  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána na žádost PČR k otevření bytové 

jednotky. V bytě nalezeny dvě osoby bez zranění, které byly předány PČR.  
 
12.06 – 7, Hybernská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla na žádost PČR pomocí tlakové vody 

spláchnutí krve z komunikace. Na místě PČR. 
 
12.41 – 10, Bohdalecká  
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k úniku PHM na vozovce. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o mastný film na povrchu komunikace. 
Jednotka nezasahovala.  

 
13.48 – 15, Laudonova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána ke kouři vycházejícího z bytové 

jednotky. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár adventního 
věnce. Požárem byl adventní věnec zcela zničen. Dále byl poškozen okenní 
parapet, okno a skleněná výplň okna.  

 
14.50 – 6, Dělostřelecká  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 odstranila sněhové převisy ze střechy domu. Po 

odstranění předáno správci domu. 
 
15.40 – 3, Koněvova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 za pomoci AZ30 sundala ženu ze střechy domu. Po 

sundání ženy ze střechy domu byla žena předána do péče ZZS. Na místě PČR. 
 
17.13 – 4, Na kolejním statku  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala pomocí 1C proudu požár vánočního 

stromku v bytové jednotce 1+1. Požárem byla dále zasažená kožená sedačka a 
koberec v blízkosti umístění stromku. Zplodiny hoření očadily stropy a stěny v celém 
vnitřním prostoru bytu.  

 
17.45 – 4, Michelská  
 - trafika – 
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 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla za asistence PČR násilný vstup do trafiky. 
Po otevření byla nalezena intoxikovaná osoba, která byla předána do péče ZZS.  

 
17.49 – 11, Valentova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 vyprostila 4 osoby z výtahové kabiny obytného 

domu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu použití. 
 
21.11 – 21, Lomecká  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 10 likvidovaly požár vybavení  jedné místnosti 

v 2.NP rodinného domu jedním proudem tlakové vody v dýchací technice. Jedna 
osoba předána do péče ZZS. Požárem bylo vybavení pokoje zcela zničeno.  

 
21.30 – 8, Eledrova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha OBZP (Odbor zjišťování příčin požárů) provedla došetření 

dodatečně nahlášeného požáru. Jednalo se o vhození zábavné pyrotechniky 
do jedné místnosti ve 2.NP rodinného domu. Došlo k poškození okna a částečně 
vybavení pokoje 

 
23.35 – 2, Lublaňská    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem koupelnu a nalezenou 

nemohoucí ženu uvízlou ve vaně vyprostila a předala ZZS. 
 
23.50 – 10, Malešické náměstí 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala plně rozvinutý požár nákladního 

automobilu pomocí proudu tlakové vody v dýchací technice. Jednalo se o nákladní 
automobil Man zaparkovaný v oploceném areálu. Požárem byla zničena přední část 
automobilu a působením sálavého tepla došlo k poškození třech zaparkovaných NA 
(Avia, Man, Man a návěsu Schmitz). Vzhledem k situaci na požářišti bude  
provedeno došetření případu.  

 
01.37 – 6, Verdunská  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky DN 2 x OA bez zranění. Vozidla 

byla pomocí navijáku odtržena od sebe a jednotka provedla protipožární 
zabezpečení. Předáno Policii ČR. 

 
04.33 – 8, Liberecká  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody OA bez 

zranění. Jednotka provedla protipožární zajištění vozu a předala případ Policii ČR. 
 
05.23 – 8, Liberecká   
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 na žádost Policie ČR převrátila osobní automobil 

z boku zpět na kola. Ve vozidle se nikdo nenacházel. 
 
 
 
 
 
 
 


