
 

1 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 30. 12. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 29. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 30. 12. 2010 

 
06.41 – 10, Sazečská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila bez násilného vstupu osobu z porouchaného výtahu 

a  zajistila ho proti použití. 
 
08.41 – 3, Pod Krejcárkem  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu požáru porostu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů. Požár byl uhašen před 
příjezdem a jednotka provedla dohlídku.  

 
09.25 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach, 

zapříčiněný horkou párou z provozu. 
 
10.10 – 13, Kettnerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla za asistence Policie ČR a uživatele vstup 

do bytové jednotky. V bytě nalezeny dvě osoby. Předáno Policii ČR. 
 
11.46 – 8, Burešova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před 

příjezdem jednotky Policií ČR. Jednotka nezasahovala. 
 
12.55 – 14, Ronešova  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanic 10 a 5 byly vyslány ke zjištění kouře z bytu. Průzkumem 

nebylo zjištěno žádné nebezpečí. Jednalo se pravděpodobně o výpary při vaření. 
 
13.47 – 6, Tibetská 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny, odpojila AKU a odstranila vozidla z 
vozovky. Předáno PČR. 

 
14.22 – 10, Rektorská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla vstup do bytové jednotky za použití AZ-30. 

V bytě nalezená osoba byla předána ZZS. 
 
16.26 – 15, Veronské náměstí  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána na kontrolu signalizace EPS. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o kouř z dýmovnice, kterou 
neznámá osoba vhodila do obchodu. 

 
16.28 – 15, Novopetrovická  
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 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 
 
16.55 – 22, V Tehovičkách  
 -unimo buňka- 
 Jednotka SDH Kolovraty a jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovaly požár Unimo 

buňky na soukromém pozemku. Požárem byla buňka zcela zničena. Při požáru 
utrpěl její majitel, zranění a byl předán do péče ZZS.  

- 
20.23 – 12, Libušská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k údajnému požáru. Na místě nebylo 

zjištěno žádné nežádoucí hoření,  jednalo se o planý poplach. 
 
22.23 – 7, Milady Horákové  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k případu otevřená bytu. Uživatelka 

otevřela sama, jednotka nezasahovala. Předáno Policii ČR. 
 
00.30 – 8, Bínova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí žena, která byla předána ZZS. Případ předán Policii 
ČR. 

 
01.31 – 6, Mladotická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 asistovala ZZS při snesení pacienta do sanitního 

vozu. 
 
05.40 – 10, Černokostelecká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí žena, která byla předána ZZS. Předáno policii. 
 
 


