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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 27. 01. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 26. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 27. 01. 2010 

 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 
na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
06.58 -  16, Závist -  vyproštění automobilu ZZS ze sněhové závěje                       
09.17 -  5,  Lipského -  odstranění rampouchů                       
10.42 – 3, Sladkovského nám. – odstranění rampouchů                                 
13.54 – 10, Na Královce – odstranění rampouchů                                            
21.05 - 8, Ďáblice, Hřenská - odstranění rampouchů                                         
 
08.46 – 8, Burešova u 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala sorbentem únik PHM po krádeţi z OA. 

Případ byl předán Policii ČR. 
                                          
09.24 – 13, Mezi Školami 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, byla vyslána k nalezení dívky (18 let) v panelovém 

domě. Dívka hrozila sebevraţdou. Po nalezení dívky byl případ předán ZZS a Policii 
ČR. 

 
09.29 – 6, Fetrovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha, st. 2 a 3, likvidovaly v DT tlakovou vodou od cisterny po 

schodišti poţár starého nábytku, textilu a chladničky „Calex“ na podestě schodiště 
ve 3. NP činţovního domu. Plamenným hořením byly zničeny vchodové dveře 
bytové jednotky ve 3. NP a očazena malba v celém bytě. Sálavým teplem se 
plamenné hoření rozšířilo na vchodové dveře a pádem trosek do předsíně bytu ve 4. 
NP. Při poţáru byly pomocí automobilového ţebříku zachráněny dvě osoby. Obě 
byly po vyšetření lékařem ZZS propuštěni bez zjevného zranění. Příčinou vzniku 
poţáru byla technická závada elektroinstalace chladničky vlivem zkratu po 
dlouhodobém uskřípnutí kabelu pod chladničkou.  

 
11.51 – 2, Bělehradská 
 - hotel – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, byla vyslána k případu poţáru v sociálním zázemí 

zaměstnanců v 1. NP hotelu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár varné 
konvice nezjištěné značky na pracovní desce kuchyňské linky v kuchyňce. 
Likvidováno zaměstnanci pomocí práškového PHP před dojezdem jednotky. 
Jednotka odvětrala objekt v DT pomocí přetlakové ventilace. Před dojezdem 
jednotky opustilo hotel na pokyn zaměstnanců cca 15 ubytovaných osob. Příčinou 
vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace konvice – přehřátí vlivem 
závady na tepelné pojistce po vyvaření vody. Na místě Policie ČR – MO Nové 
Město. 

 
11.56 – 3, Sudoměřská 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla vstup vchodovými dveřmi bez poškození do 

bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byla nalezena nemohoucí ţena (83 let). 
Byla předána přivolané ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 



 2 

12.19 – 4, Dvorecké nám.  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, provedla násilný vstup oknem pomocí automobilového 

ţebříku  do bytové jednotky v činţovním domě. V bytě byla nalezena nemohoucí 
ţena při vědomí. Byla předána přítomné ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
13.05 – 5, Jinonická u 
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, ochladila tlakovou vodou blok motoru a výfukové potrubí 

po úniku oleje z OA. K plamennému hoření nedošlo. 
 
13.52 – 4, Jiţní spojka 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, odstranila následky dopravní nehody 3 OA bez zranění. 

Vozidla byla odpojením AKU zajištěna proti poţáru a únik PHM a provozních 
kapalin byl likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
13.53 – 2, Na Rybníčku 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla násilný vstup oknem do bytové jednotky 

v činţovním domě. V bytě byla nalezena nemohoucí ţena. Byla předána přítomné 
ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 

 
14.07 – 13, Bucharova 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, odstranila následky dopravní nehody 2 OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti poţáru a únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR. 

 
15.25 – 2, Vinohradská 
 - rekonstrukce – 
 Na OBZP HZS Praha byl nahlášen poţárním technikem poţár molitanové izolace ve 

skrytém prostoru schodiště v rekonstruované části budovy. Poţár se stal dnes 
v dopoledních hodinách a byl zachycen EPS. Poţár byl likvidován zaměstnanci 
stavební firmy, která provádí rekonstrukci objektu, pomocí práškového PHP. Při 
poţáru došlo k úniku zplodin hoření mimo rekonstruovaný prostor. Příčnou vzniku 
poţáru bylo pouţívání otevřeného ohně PB k opalování laku na boku schodiště a 
iniciace molitanu ve skrytém prostoru bez zjevného zavinění. 

 
16.43 – 12, Soukalova 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 6, likvidovala sorbentem olejovou skvrnu na vozovce na 

ploše cca 20 x 5 m. 
 
17.54 – 10, U Slavie 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS SŢDC odstranila následky dopravní nehody tří osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
17.58 – 13, Mukařovského 
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP vyprostila matku s kočárkem ze zablokovaného výtahu  ve 

stanici metra „Luka“. 
 
19.16 - 6, K Letišti 
 - letiště - 
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 Jednotka HZS Letiště byla vyslána k zápachu plynu v areálu letiště. Zdroj slabého 
zápachu nebyl zjištěn, příslušníci jednotky prováděli pravidelné kontroly 
s odvětráním zasaţených prostor. 

 
19.28 - 5, Plzeňská 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla na ţádost ZZS a za asistence 

Policie ČR násilný vstup do bytu v 4.NP obytného domu. Uţivatel bytu otevřel sám, 
jednotka nezasahovala. 

 
20.24 - 6, Sibiřské nám. 
 - velvyslanectví - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k poţáru v kuchyni ve 4.NP kubánské ambasády. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobilo spálení potravin.  
 
20.59 - 8, Frýdlantská 
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí krátkého B poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při kouření, 
nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 
00.46 - 14, Vidlák 
 - lesopark - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru v lesoparku. Po příjezdu na 

místo bylo uhašeno ohniště, na kterém bezdomovci vypalovali kabely. 
 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


