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

                    od 06.00 hodin dne 27. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 28. 12. 2010 

 
08.35 – 6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení o zápachu. Na místě nebylo nic zjištěno, 

jednalo se o planý poplach. 
 
09.36 – 8, Bínova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha 3 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. Na místě 

byla nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
10.44 – 10, Na Míčánkách  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha 5 byla přivolána k případu tekoucí vody. Na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o ucpaný odpad. Předáno majiteli. 
 
10.46 – 1, Jungmannova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha 1 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. V bytě byla 

nalezena osoba EX. Předáno Policii ČR. 
 
11.19 – 9, Rumburská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha 3 vyprostila zapadlou sanitku, která byla mimo komunikaci.  
 
13.01 – 9, V třešňovce  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha 3 byla přivolána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen policií 

před dojezdem jednotky na místo. Jednotka nezasahovala. 
 
13.33 – 2, Rybalkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha 1 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. V bytě 

nalezena nemohoucí osoba, která byla předána přivolané ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
16.25 – 5, Chuchelský les  
 -kancelář- 
 Jednotka HZS Praha 8 likvidovala vodou z místního zdroje požár kanceláře v 1.NP 

administrativně obytného objektu. Požárem byla zničena elektronika, nábytek a 
další vybavení kanceláře. Zplodinami hoření byla očazena celá kancelář. Příčinou 
vzniku požáru byla technická závada zdroje lampičky NN. Policie se nedostavila. 

 Škoda: 50.000,-Kč 
  
16.34 – 10, Teplárenská  
 -železnice- 
 Jednotka HZSP České dráhy pomohla s nakolejením hnacího vozidla. 
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17.29 – 12, Provozní  
 -rodinný dům- 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 6 byly přivolány k požáru rodinného domku. Na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár vánočního stromku, který byl požárem 
zcela zničen. Dále došlo k poškození koberce, podlahové krytiny, oken a zdí. 
Zplodinami hoření bylo očazeno veškeré vybavení místnosti. Příčinou vzniku požáru 
byla nedbalost uživatelky místnosti, která umístila do vánočního stromku hořící 
prskavku.  

 
17.42 – 4, V horkách 1388/9  52 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha 1 byla přivolána k případu otevření bytu. Byt otevřen před 

dojezdem jednotky na místo případu. Jednotka nezasahovala. 
 
18.29 – 11, Prašná  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár v místnosti ve 2.NP 

nepříliš udržovaného rodinného domu. Během zásahu byli z domu evakuováni oba 
uživatelé. Požárem byla poškozena dřevěné postel, vč. matrace a lůžkovin, dále 
vybavení uživatelů a také dřevěný rám a skleněná výplň okna. Zplodinami hoření byl 
poškozen povrch stěn a stropu v zasažené místnosti. Příčina vzniku požáru je 
v šetření. 

  
18.35 – 5, Mozartova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v místnosti 

neobývaného bytu v 1.NP obytného domu. Během zásahu byly z domu zachráněny 
celkem čtyři osoby, jedna žena byla s dýchacími potížemi předána do péče ZZS. 
Jednotka dále odvětrala dům pomocí přetlakové ventilace, dle velitele zásahu škoda 
požárem nevznikla.  

 
19.53 – 6, Šlikova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření vstupních dveří do bytu na 

žádost Policie ČR. Během jízdy k zásahu bylo telefonicky oznámeno, že uživatelka 
se vyprostila sama, jednotka byla proto z případu odvolána.  

 
20.26 – 4, U Michelského lesa  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha a SDH Kunratice a Chodov likvidovaly třemi C proudy vody 

v dýchací technice požár v místnosti ve 2.NP objektu určeného k dočasnému 
ubytování. Požárem bylo zničeno zařízení a vybavení jedné místnosti (několik 
kovových postelí), a poškozena střecha objektu, zplodinami hoření byl poškozen 
povrch stěn a stropu v celém 2.NP. 

 Škoda: 400.000,- Kč 
  
20.29 – 10, Na Třebešíně  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné 
zapálení, požárem byl kontejner zničen. 

 Škoda: 7.000 Kč 
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20.33 – 17, Makovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku plynu z tlakových nádob 

v kočárkárně v obytném domě. Jednotka provedla násilný vstup do místnosti za 
asistence Policie ČR, uzavřela ventily tlakových nádob a místnost odvětrala. Případ 
byl předán Policii ČR. 

 
20.54 – 5, Zoubkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha pomohla na žádost ZZS s transportem pacienta do sanitního 

vozu. Případ byl předán ZZS. 
 


