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

                    od 06.00 hodin dne 26. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 27. 12. 2010 

 
06.25 – 10, Jahodová  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k otevření bytové jednotky. Uživatel 

bytu tvrdil, že si zabouchl dveře a v bytě má zapnutý spotřebič. Byt byl otevřen bez 
poškození. V bytě se nenacházel žádný zapnutý spotřebič. Byt předán PČR, která 
se dostavila na místo.  

 
09.02 - 4, Jivenská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že zakouření způsobil požár odpadků ve světlíku v suterénu 
domu. Požár, jehož příčinou byla s největší pravděpodobností neopatrnost při 
kouření, příslušníci jednotky likvidovali tlakovou vodou. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
09.19 - 2, Podskalská  
 - obytný objekt - 
 Tři jednotky HZS Praha byly vyslány k údajnému požáru střechy. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár sazí v komíně. Příslušníci jednotky 
k likvidaci požáru použili písek. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
10.01 - 4, 5. května  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu ve 2. NP obytného domu. Zde byl nalezen nemohoucí uživatel, který 
byl předán do péče ZZS.  

 
10.21 - 8, Bínova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v 6. NP obytného domu. Zde byla nalezena nemohoucí uživatelka, 
která byla předána do péče ZZS. 

  
10.30 - 2, U Nemocnice  
 - nemocnice - 
 Jednotka HZS Praha odstranila za asistence lékaře pacientce na chirurgickém 

pavilonu „K“ Všeobecné fakultní nemocnice z ruky dva prstýnky. 
 
11.13 - 10, Petrohradská  
 - obytný objekt - 
 Na pracoviště OBZP byl oznámen požár, ke kterému došlo zřejmě dne 25. 12. 2010 

v odpoledních hodinách. Uživatelka bytu, po večerním návratu do bytu nalezla 
v obývacím pokoji torzo CRT televizoru zn. Samsung a sálavým teplem a 
zplodinami hoření poškozené ostatní vybavení pokoje. Požár, jehož příčinou byla 
technická závada elektroinstalace televizoru, samouhasl. 

 Škoda: 100 000,- Kč 
  
14.32 - 10, Sasanková  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů v 6.NP. 
Požár byl likvidován nájemníky před příjezdem jednotky. 
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14.34 - 4, Kunratice, K Šeberáku   
 - rybník - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k uvízlé labuti v ledu. Na místě bylo zjištěno, že 

se jedná o uhynulé zvíře - předáno MP k likvidaci. 
 
15.01 - 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
16.31 - 12, Libušská x Na Losách  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár v motorovém prostoru 

osobního automobilu Citroën C5. Příčinou vzniku požáru, kterým byly poškozeny 
zejména pryžové a plastové součásti v motorovém prostoru a elektroinstalace, byla 
technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 40 000,- Kč 
  
17.24 - 18, Tupolevova   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu 

a autobusu. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné 
produkty zasypali sorbentem. 

 
18.58 – 5, Bozděchova 
 – obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru ve světlíku. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o požár novin ve světlíku, který byl uhašen před příjezdem 
jednotky. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně neopatrnost při kouření a 
odhození nedopalku. Zaměstnanci místní restaurace byli poučeni o nutnosti 
dohlídky. 

  
19.25 – 4, Sládkovičova  
   - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do 

bytu násilný vstup oknem pomocí nastavovacího žebříku. V bytě nebyl nikdo 
nalezen. Předáno policii ČR.  

  
21.09 – 4, 5. Května  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka provedla do 

bytu násilný vstup oknem přes balkon pomocí nastavovacího žebříku. V bytě 
nalezená nemohoucí osoba předána ZZS. Předáno policii ČR. 

 
21.30 – 10, U vozovny  
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osobní automobil, který se po nehodě ocitl mimo 

vozovku. 
 
04.33 – 10, Záběhlická  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1B proudem na volný výtok požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při 
kouření, nelze vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,- Kč 
   
 


