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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 26. 01. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 25. 01. 2010  do 06.00 hodin dne 26.  01. 2010 
 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 
na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
08.47 -  1, Břehová  -  odstranění rampouchů nad vchodem (652) 
11.52 -  6, Suchdolské náměstí -  odstranění sněhových převisů ze střech (653) 
15.21 -  1, Na Františku  - odstranění sněhových převisů z budovy nemocnice           (654) 
16.41 -  2, Ječná  - odstranění rampouchů ze střechy kostela  (655) 
 
 
08.00 -  20, Bártlova  
 -opuštěná vila- 
 Jednotky HZS Praha stanic 3, 5 a 10 byly přivolány k požáru dřevěných podlah 

v nadzemních podlažích opuštěné vily. Dřevěné podlahy na ploše 8 x 6m hašeny 
vodou dodávanou 2C proudy z vlastního zdroje jednotky. V jedné místnosti 
nalezena osoba, bez trvalého bydliště a předán příslušníkům PČR MO Horní 
Počernice. Požár způsobil svojí nedbalostí při používání otevřených plamenů 
svíček.  Zasažené dřevěné konstrukce podlah následně rozebrány a zakouřené 
vnitřní prostory vily nuceně odvětrány. Požárem škoda nevznikla, vila bude 
zbourána. 

  
09.21 -  4, Přímětická  
 -osobní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k požáru motorového prostoru 

osobního automobilu značky RENAULT  ESPACE. K požáru došlo při startování.  
Po zpozorovaní požáru se jej snažil majitel lokalizovat jedním PHP, který byl 
zapůjčen z blízké MŠ. Likvidováno jednotkou tlakovou  vodou z vlastního zdroje. 
Poškozeny plastové součásti motorového prostoru, izolace autoelektriky a částečně 
protihluková izolace motorového prostoru. Příčinou vzniku byla technická závada 
autoelektriky. PČR se na místo nedostavila. Automobil byl před požárem opravován 
v autoservisu  

 
10.47 -  16, Strakonická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Asanována vytékající chladící kapalina z jednoho automobilu. K úniku 
kapaliny do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
11.01 -  5, V úvalu FN Motol  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila signalizaci čidla EPS ve vestibulu nemocničního 

pavilonu. K požáru nedošlo, jednalo se o planý poplach (závada čidla č. 31/1). 
 
11.27 -  10, Na padesátém  , st.metra Skalka   
 -stanice metra- 
 Jednotka HZS DP prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, čidlo aktivováno 

prašností v prostoru stanice. 
 
12.00 -  15, Za kovárnou  
 -autoservis- 
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 Jednotky HZS Praha stanic 2, 4 a 5 a jednotka SDH Dolní Měcholupy byly vyslány a 
postupně se dostavily k požáru klempírny a karosárny autoservisu. Uvnitř se 
nacházela dvě opravovaná osobní auta značek KIA PREGIO a RENAULT 
MEGANE. Oba automobily byly požárem zasaženy. Mimo uvedené automobily 
požár zasáhl stavební část, vybavení a zařízení klempírny a karosárny a před 
dojezdem jednotek se odtahy rozšířil do půdního prostoru. Zde odhořívaly dřevěné 
stavební konstrukce. Na likvidaci plamenného hoření nasazeny 2C proudy 
s hasební vodou z vlastních zdrojů jednotek. Třetí C proud s vodou nasazen na 
ochlazování tlakových lahví svářecí soupravy, které se nacházely uvnitř. Příčina 
požáru je doposud v šetření v němž bude pokračováno v dopoledních hodinách 
následujícího dne.  

 
14.52 -  15, Švehlova  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Mitas prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se o 

poruchu čidla v šatně zaměstnanců. 
 
15.03 -  15, U kabelovny  
   -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se 

aktivaci čidla unikající párou. 
 
15.41 -  21, Zbýšovská  
 -rodinný dům- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k požáru  uhelného mouru, zbytku 

briket a dřevěného odpadu (cca 50 kg) ve sklepě rod. domku. Uhašeno tlakovou 
vodou. Příčina požáru beze škody nebyla zjištěna. 

  
16.00 -  20, Bártlova                 
 -opuštěná vila- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 prohlídla požárem zasaženou opuštěnou vilu a 

dohasila další skryté ohnisko mezi trámy podlahy. 
 
16.57 - 2, Trojanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k pomoci nevidomému uživateli bytu se 

zprovozněním plynového topidla.  Příslušníci jednotky prohlédli topidlo i plynové 
vedení a doporučili uživateli následnou revizi. 

 
17.36 -  15, Za kovárnou  
 -autoservis- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zkontrolovala požářiště. Nezjištěna další ohniska. 
 
20.18 – 9, Lovosická  
 -metro- 
 Jednotka HZS DP Hostivař vyprostila osobu z výtahu ve stanici metra.  
 
20.39 – 18, Bendlova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu zápachu kouře ve výtahu v obytném 

domě. Průzkumem v kabině, šachtě i strojovně nebyl zjištěn žádný zdroj kouře ani 
jiné příznaky hoření, případ proto nebyl klasifikován jako požár. Zápach v domě byl 
odvětrán, případ byl předán ohlašovatelce. 

 
22.14 – 15, Rezlerova  
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu výskytu kouře v domě. Bylo zjištěno, že 
se jedná o spálené potraviny na sporáku v kuchyni bytu ve 2.NP domu. Požár byl 
likvidován přítomnou uživatelkou bytu, jednotka odvětrala domovní komunikace. 
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost uživatelky při přípravě potravin, škoda 
požárem nevznikla. 

  
23.20 – 19, Panelová   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu kouře vycházejícího údajně z prostoru 

vrakoviště. Průzkumem nebyl žádný kouř ani jiné příznaky požáru zjištěny, jednalo 
se o planý poplach. 

  
00.18 – 13, K Třebonicům  
 -volné prostranství- 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru elektroinstalace na 
volném prostranství v areálu Skanska. Průzkumem bylo zjištěno, že v místě, kde se 
provádí bourací práce, se nachází očazená část betonu, zřejmě od požáru 
elektrických kabelů v podzemí. V době příjezdu jednotky na místo však již v místě 
nehořelo, jednotka tedy nezasahovala. Případ byl s poučením předán ostraze 
objektu. Příčinou vzniku požáru byl pravděpodobně zkrat na kabelu, způsobený buď 
mechanickým poškozením (při bouracích pracích, posuvech materiálu, apod.) nebo 
silným mrazem. Rozsah a příp. škody budou upřesněny po dohodě s majitelem. 

 
00.20 – 15, Hornoměcholupská   
 -komunikace- 

Jednotka vyprostila pomocí AD20 osobní automobil z příkopu. Případ byl předán 
majiteli vozidla. 

 
01.01 – 6, Badeniho  
 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku zemního plynu ve sklepě 
obytného domu. Dle přítomných pracovníků Pohotovosti Pražské plynárenské, a.s. 
došlo k úniku ve sklepě, vzhledem ke stoupající koncentraci byla velitelem zásahu 
nařízena evakuace celkem 34 obyvatel domu a byl pro ně vyžádán autobus a teplé 
nápoje. Po snížení koncentrace na bezpečnou mez byly osoby propuštěny.   

 
 


