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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 23. 01. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 22. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 23. 01. 2010 

 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
10.07  -  1, Hradčanské náměstí - odstranění rampouchu  
10.34  -  17, Španielova – odstranění rampouchu  
13.21  -  6, U kruhovky - odstranění rampouchu  
13.46  -  6, Suchdolské nám.– sněhový převis  
14.37  -  4, Michelská   
14.43  -  6, Milady Horákové  
15.14  -  1, Na Perštýně - sněhový převis  
15.35  -  3, Čajkovského  
15.40  -  20, Chlumecká – sněhový převis  
16.23  -  3, Bořivojova  
 
07.47  -  6, Libocká    
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha byly vyslána k požáru osobního automobilu. Průzkumem na 

místě události nebylo nic nalezeno, jednotka se vrátila zpět na svoji základnu. 
 
08.03  -  8, Zenkova  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána prověřit výskyt zdroje kouře v objektu. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o kouř vzniklý při vytápění. Osoba byla poučena. 
 
12.26  -  7, U průhonu  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu olej uniklý na komunikaci 

z poškozené olejové vany neznámého automobilu. 
 
12.49  -  17, Ke Zličínu  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána otevřít bytovou jednotku obytného domu. Při 

cestě k zásahu byl výjezd zrušen. Jednotka HZS Praha se vrátila zpět na základnu. 
 
13.06  -  2, Odborů  
 -stavba- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí dvou C proudů požár apartmánu č. 206 

umístěného ve II NP budovy hotelu ve výstavbě. Jednalo se o vzorový dokončený 
apartmán 1+0. Účinky požáru bylo vybavení hotelového pokoje zcela zničeno. Dle 
výpovědi dělníků stavby, byl údajně zasažený apartmán odpojen od přívodu el. 
energie. Zplodiny hoření očadily stropní konstrukce ve II NP budovy. Z budovy bylo 
pomocí DP zachráněno pět osob. Na místě Policie ČR SKPV II. Místo případu bylo 
ohledáno speciálně vycvičeným psem k detekci akcelerantů hořlavých kapalin, 
s negativním výsledkem. Z vytyčeného ohniska vzniku požáru byly z preventivních 
důvodů odebrány vzorky elektroinstalace a zaslány k dalšímu rozboru do OKTE. Při 
ohledání místa požáru byly použity dva DP. Příčinou vzniku požáru bylo s největší 
pravděpodobností úmyslné zapálení, technickou závadu elektroinstalace nelze 
zatím zcela vyloučit. 

 Škoda: 300.000 Kč 
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13.47  -  6, Ciolkovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. V bytě bylo nalezeno tělo jeho uživatele. Případ předán Policii ČR a ZZS. 
 
14.17  -  6, Ciolkovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. V bytě byla nalezena jeho uživatelka a dále byla předána do péče ZZS. 
 
14.48  -  5, V úvalu    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána prověřit údajný výskyt zdroje kouře v obytném 

domě. Na místě nebylo nic nalezeno, jednotka se vrátila zpět na základnu. 
 
16.05  -  7, Jateční   
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí džberové stříkačky požár odpadu 

v plechovém koši. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení, nebo nedbalost při 
kouření. 

 Škoda: 0 Kč 
 
17.33  -  10, Ginzova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. Byt byl předán jeho majitelce. 
 
17.50  -  6, Aviatická    
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Letiště byla vyslána prověřit poplach hlášený čidlem EPS. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
18.00  -  3, Za žižkovskou vozovnou  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byly vyslána prověřit zdroj kouře v obytném domě. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o žhnoucí prach a odpad v zárubni výtahu. Příčina 
vzniku požáru nebyl zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 
 
18.37  -  6, Karlovská    
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Letiště byla vyslána prověřit poplach hlášený čidlem EPS. Na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
18.43 - 6, Aviatická   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
18.47- 6, Aviatická   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště provedla zasypání olejové skvrny. 
 
19.06 -  13, Kociánova   
 -komunikace-  
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla vyproštění vozidla s dvěma osobami 

z laguny, která vznikla po masivním úniku vody z porušeného vodovodního řadu. 
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19.07 – 4, Kotorská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla zasypání PHM, které unikly z OA po 

krádeži. 
 
19.45 – 3, Buková  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému použití. 
 
20.10 – 21, Staroklánovická  
 -stanice- 
 Jednotka HZS ČD odstranila strom padlý na troleje v železniční stanici Klánovice. 
 
22.22 – 15, Hornoměcholupská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala tlakovou vodou požár po DN osobního a 

nákladního automobilu. Požárem byla poškozena přední část OA a levá zadní 
strana nákl. automobilu. Příčinou vzniku požáru byla dopravní nehoda. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
23.58 – 12, Obchodní nám.  
 -autobus- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 2 C proudy a v DT požár autobusu MHD 

Karosa linky 205 v plném rozsahu. Předáno jednotkám HZS DPP. Požárem byl 
autobus zcela zničen. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 4.000.000,- Kč 
 
00.48 – 12, Zbudovská    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu požáru střechy. Průzkumem 

na místě bylo zjištěn, že se jednalo o planý poplach.                                                           
 
02.28 – 10, Průběžná  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve 

dvou plastových kontejnerech. Požárem byly poškozeny kontejnery. Příčinou vzniku 
požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 14.000 Kč 


