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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 01. 01. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 31. 12. 2010 do 06.00 hodin dne 01. 01. 2011 

 
08.28 – 9, Nademlejnská 1 
 - administrativní budova – 

Jednotky HZS Praha stanic 3 a 10 likvidovaly 1C proudem v DT požár převážně 
papírového odpadu ve dvou otevřených plechových kontejnerech umístěných na 
chodbě ve 2 patře třípatrového administrativního objektu. K odvětrání objektu byla 
použita přetlaková ventilace. Současně jednotky likvidovaly požár odpadu 
v plechovém kontejneru na jiném místě v téže ulici. Zplodinami hoření byly očazeny 
prostory patra budovy. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 
Škoda: 7 000,- Kč 
 

09.02 – 5, V úvalu  
 - EPS – 

Jednotka HZS FN Motol byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 
Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 

09.13 – 1, Hrad I. Nádvoří  
 - EPS – 

Jednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 
Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 

 
10.04 – 6, Aviatická  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
11.27 – 4, Nad pískovnou  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k prověření nahlášeného kouře. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 
 
12.04 – 1, Křemencova    
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu bez zranění. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a 
provedla na místě protipožární opatření. Předáno Policii ČR. 

 
13.59 – 4, Na lysině  
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala únik LPG z osobního automobilu. 

Předáno Policii ČR. 
 
14.14 – 8, Karlínské nám.  
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu 

v demolici bývalých wc rozměrů 4x4m. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně 
hra dětí nebo nedbalost při kouření. 

 Škoda: 0,- Kč 
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14.56 – 13, Kodymova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka 

provedla do bytu násilný vstup pomocí lezecké techniky. Na místě ZZS. Předáno 
Policii ČR. 

 
15.10 – 6, Kafkova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen 

majitelkou před příjezdem jednotky. 
 
15.38 – 16, Neumannova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka 

provedla do bytu násilný vstup bez poškození. Na místě Policie ČR. Předáno 
volajícímu. 

 
15.51 – 1, Na poříčí  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu otevření bytu. Jednotka 

provedla do bytu násilný vstup oknem a uvnitř nalezenou nemohoucí osobu předala 
do péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 
16.06 – 5, Na Neklance  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen 

před příjezdem jednotky. 
 
16.18 – 5, Pod Kavalírkou  
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala 2C proudy a tlakovou vodou v DT požár 

odpadu v prvním patře objektu v demolici. V objektu nebyl nikdo nalezen. Příčinou 
vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení, nelze vyloučit ani nedbalost 
při používání otevřeného ohně či kouření. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
16.39 – 1, Kosárkovo nábřeží  
 - vodní hladina – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu labutě uvízlé v ledu. 

Průzkumem za pomocí člunu zjištěno, že se jedná o mrtvou labuť, tu následně 
jednotka vyprostila z ledu. 

 
18.46 – 8, Mirovická  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu 

v plastovém kontejneru. 
 Škoda: 7 000,- Kč 
 
19.50 – 5, Tunel Mrázovka   
 -tunel- 
 Jednotky HZS Praha stanice 6 a 7 byly vyslány k případu kouře v tunelu. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. 
 
19.52 – 12, Rakovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 asistovala ZZS při případu snesení pacienta. 
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20.27 – 1, Pařížská  
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu požáru lampiónu hořícího 

v koruně stromu. Uhašeno před příjezdem. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost 
při používání otevřeného ohně. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
20.52 – 6, V Nových Vokovicích  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla kontrolu po požáru vánočního stromku. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že požárem byl stromek zcela zničen. Dále 
vlivem požáru došlo k částečnému poškození vybavení bytu.  Zplodiny očadily 
bytovou jednotku. Při požáru byly zraněny dvě osoby. 

 Škoda: 50.000,- Kč 
 
21.12 – 3, Fibichova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou 
vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
22.06 – 8, Mazurská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou 
vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
22.59 – 2, Trojanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela za asistence Policie ČR násilným vstupem 

přes okno bytovou jednotku. Nalezena spící dcera uživatelky. 
 
23.22 – 13, Vlachova  
 -vrak- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala jedním proudem tlakové vody v dýchací 

technice požár vraku OA. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
23.38 – 9, Pod Harfou  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plechovém velkokapacitním kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo 
úmyslné zapálení nebo nedbalost při používání zábavné pyrotechniky. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
23.51 – 4, Marie Cibulkové  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou 
vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
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2011 
 
00.12 – 18, Fryčovická  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zcela zničeny. 
Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 14.000,- Kč 
 
00.15 – 3, Hraniční  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
00.46 – 18, Havířovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu uvězněných osob na 

balkoně. Jednotka násilným vstupem přes dveře vyprostila 2 osoby. Předáno Policii 
ČR. 

 
00.51 – 12, K lukám  
 -kontejner- 
 Jednotka SDH Písnice likvidovala jedním proudem tlakové vody požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo 
nedbalost při používání zábavní pyrotechniky. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
00.59 – 13, Přecechtělova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu požáru balkónu. Jednalo se o 

uživatelkou lokalizovaný požár uskladněných věcí na balkóně. Jednotka provedla 
dohašení vodou z místního zdroje. 

 Škoda: 5 000,- Kč 
 
01.25 – 15, Lessnerova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou 
vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při používání zábavní 
pyrotechniky. Předáno Městské policii. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
01.35 – 12, Lysinská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen.. 
 Škoda: 7.000,- Kč 
 
01.39 – 20, Lhotská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plechovém kontejneru. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, 
nebo nedbalost při používání zábavní pyrotechniky. 

 Škoda: 0,- Kč 
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01.56 – 11, Květnového vítězství  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčinou 
vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při používání zábavní 
pyrotechniky. Předáno Policii ČR. 

 Škoda: 7.000,- Kč 
 
03.02 – 22, K Nedvězí  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu v plastovém kontejneru. Požárem byl kontejner zcela zničen..  
 Škoda: 7.000,- Kč 
 
03.35 – 2, Italská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla kontrolu po požáru vybavení kuchyně. 

Požár likvidován před příjezdem jednotky. Požárem byla zničena mikrovlnná trouba 
a lednice zn. Zanussi. Zplodiny hoření očadily prostor kuchyně. Příčinou vzniku 
požáru byla neopatrnost při používání otevřeného ohně. 

 Škoda: 20 000,- Kč 
 
04.52 – 10, Na Třebešíně  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu ve dvou plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zcela zničeny. 
Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 14.000,- Kč 
 
04.57 – 10, Nad Třebešínem  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu ve čtyřech plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery zcela zničeny. 
Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.. 

 Škoda: 28.000,- Kč 
 
05.24 – 9, Kolbenova  
 -kontejnery- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala jedním proudem tlakové vody požár 

odpadu ve světlíku. Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při kouření. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
05.45 – 10, Ellnerové 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila osoby z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému použití. 


