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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 24. 01. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 23. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 24. 01. 2010 

 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 
na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
09.24  -  8, Krejčího – odstranění sněhových převisů na ZŠ   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dodatečně zaevidované případy z 22.01.2010 (ohlášeno dnes z důvodu poruchy tel. spojení) 
 
13.02 – 14, Cíglerova  
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP - Kačerov prověřila signalizaci hlásiče EPS ve stanici metra. 

Příčina aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach.  
 
17.25 – 1, Wilsonova   
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP - Kačerov byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu ve 

stanici metra. Osoby byly vyproštěny během cesty k zásahu, jednotka byla 
z případu odvolána. 

 
08.37 – 4, Na hřebenech  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Česká televize prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. 

Příčinou aktivace hlásiče byly neohlášené práce, jednalo se o planý poplach. 
 
08.40 – 11, Hekrova  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k případu záchrany osoby chystající se údajně 

skočit z okna. Jednalo se o staršího muže, který se dříve léčil na psychiatrii. 
Jednotka otevřela vstupní dveře do bytu po vstupu přes okno pomocí lezecké 
techniky a muže předala do péče ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
10.47 – 21, Plačická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu nakloněného stromu. Bylo zjištěno, že 

strom se nachází na soukromém pozemku, nevykazoval žádné poškození, čili 
nebezpečí pádu nehrozilo, jednotka proto nezasahovala. 

 
10.51 – 10, Kavkazská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly z úmyslně 

poškozené nádrže osobního automobilu. Případ byl předán ohlašovateli. 
 
11.53 – 14, Kpt. Stránského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného výskytu kouře v okně. 

Průzkumem v bytě na adrese Vybíralova 993/8, po vstupu do bytu přes okno 
pomocí výškové techniky, nebyl žádný kouř ani jiné nebezpečí zjištěny, v bytě se 
nikdo nenacházel. Jednalo se o planý poplach, případ byl bez předání. 
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12.29 – 2, Lumírova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí výškové techniky uvolněnou střešní krytinu. 

Případ byl bez předání. 
 
17.38 – 7, Hlávkův most   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha ve spolupráci s pracovníky Pohotovosti DP vyprostila racka 

zamotaného v trolejovém vedení a předala jej firmě Pet medic. Případ byl předán 
Městské policii. 

 
19.22 – 22, K Uhříněvsi  
 - odpad - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru odhozených pneumatik. Požár uhasila 

Policie Čr před příjezdem hasičů. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 Škoda:  0 Kč 
 
19.50 – 15, Hornoměcholupská 
 - odpad - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, že se jednalo o kouř z vypalovaných kabelů. Požár byl uhašen sněhem. 
Příčinou vzniku požáru bylo používání otevřeného ohně neznámou osobou.  

 Škoda:  0 Kč 
 
20.57 – 10, Vršovická   
 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k vycházejícímu kouři z okna. Průzkumem na 
místě  bylo zjištěno, že se jedná o vycházející spaliny z komínu. Jednalo se o planý 
poplach.  

 
03.37 – 3, Vlkova  
 - bytová jednotka - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem v dýchací technice požár hořlavého 

materiálu (papír, textil, dřevěná skříňka), uloženého v bezprostřední blízkosti u 
akumulačních kamen bytové jednotky č. 6 ve 3 patře. Požárem došlo k zasažení 
hořlavého materiálu, dřevěného parapetu a okenního rámu. Zplodiny hoření očadily 
celou bytovou jednotku velikosti 60 m

2
. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost 

nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavého materiálu od povrchu akumulačních 
kamen. Na místě Policie ČR. 

 Škoda:  50 000 Kč 


