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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 25. 01. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 24. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 25. 01. 2010 

 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 
na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
10.23  -  1, Hrad II. nádvoří  – odstranění rampouchů nad vchodem 
10.03 - 4, Na strţi bez č. - odstranění rampouchů nad komunikací  
 
09.34 - 15, Veronské nám.  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS v prodejně. 

Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o technickou závadu čidla. 
 
10.16 - 15, Holoubkovská bez č.   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu sorbentem. 
 
12.24 - 6, Aviatická  
 - letištní plocha - 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k zajištění úniku hydraulického oleje na 

stojánce. Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu na ploše cca 6m
2
 sorbentem. 

 
13.51 - 7, Dělnická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu bez 

poškození byl byt předán jeho uţivateli. 
 
15.27 - 5, Za opravnou  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k asistenci policii ČR při vyproštění těla 

oběšené osoby z koruny stromu. Příslušníci jednotky tělo přepravili k vozidlu ZZS. 
 
17.50 - 11, Pod Chodovem bez č.   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu na ploše cca 1 x 1m sorbentem. 
 
18.46 – 17, Makovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. V bytě jednotka uzavřela protékající vodu. 
 
20.48 – 15, U Kabelovny  
 -výrobní objekt-  
 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila hlášení EPS v areálu výrobní haly. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o  planý poplach.  
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19.49 – 4, Druţstevní ochoz    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu, 

který sjel ze stráně. Jednotka automobil vyprostila pomocí navijáku.   
 
21.11 – 2, Melounová 4   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. 
 
21.29 – 6, Aviatická  
 -letiště- 
 Jednotky HZS Letiště a HZS Prahy byly vyslány k pomoci letounu, který přistával na 

letištní plochu. Jednotky HZS Prahy byly odvolány z cesty zpět na základnu. 
Jednotka HZS Letiště poskytla letadlu technickou pomoc při rolování po letištní 
ploše.  

 
22.32 – 2, U kanálky  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha provedla měření CO v bytě obytného činţovního domu pro 

ZZS.  
 
22.56 – 2, Jaromírova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár potravin, které ponechal na sporáku uţivatel 

bytu. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin.  
 Škoda: 0 Kč 
 
23.23 – 1, Školská    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala  skvrnu od brzdové kapaliny na 

komunikaci z nezjištěného zdroje.  
 
03.53 – 1, Čechův most   
 -náplavka- 
 Jednotky HZS Praha asistovaly u záchrany muţe, který skočil z mostu do Vltavy. 

Muţ doplaval sám k náplavce.  
 
04.38 – 9, K Ţiţkovu    
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM vyteklé z proraţené nádrţe 

osobního automobilu.  
 


