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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne  28. 01. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne  27. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 28. 01. 2010 

 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 
na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
11.02 – 20, Chlumecká – odstranění rampouchu                           
13.03 – 7, Argentinská – odstranění rampouchů                           
14.42 – 8, Prvního pluku 207/1 - odstranění sněhového převisu                           
18.19 – 3, Kubelíkova 13 – odstranění rampouchů                           
 
06.13 - 7, Plynární  
 - 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. Uţivatelka bytu otevřela 
sama, jednotka nezasahovala. 

 
06.27 - 4, Bělehradská  
 - osobní automobil - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár v motorovém prostoru 

osobního automobilu Renault Laguna. V průběhu zásahu byli přivolanou ZZS 
ošetřeni řidič a majitel vozu a jeho syn, s podezřením na nadýchání zplodinami 
hoření, kteří se pokoušeli uhasit poţár pomocí 3 PHP 6. Motorový prostor a přední 
část kabiny vozu byly zcela zničeny. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada  
elektroinstalace. 

 Škoda: 100.000,-Kč 
 
07.38 – 4, Hlavní   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP likvidovala pomocí sorbentu únik oleje z autobusu DP. Ţivotní 

prostředí ohroţeno nebylo. 
 
08.48 – 7, Bubenská   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody tří osobních 

automobilů. Tři zraněné osoby předány do péče ZZS. Jednotka provedla 
protipoţární opatření, zasypala uniklé provozní kapaliny sorbentem a předala případ 
Policii ČR. 

  
09.06 – 22, Přátelství   
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů bez zranění. Jednotka provedla protipoţární opatření, zasypala uniklé 
provozní kapaliny sorbentem a předala případ Policii ČR. 

 
09.15 – 7, U Uranie    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu úniku plynu v obytném domě. 

Jednotka byla cestou k případu odvolána, nezasahovala, jednalo se o planý 
poplach. 
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10.10 – 1, Rybná  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila pomocí automobilového ţebříku část 

omítky hrozící pádem z římsy. 
 
10.14 – 5, Karlštejnská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu úniku oleje z osobního 

automobilu. Jednotka na popsaném místě nic nenalezla, dle TCTV Kladno zjištěno, 
ţe se jednalo o případ mimo území hl. m. Prahy. Jednotka nezasahovala, jednalo 
se o planý poplach. 

 
11.03 – 10, Oravská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala pomocí tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
11.47 – 6, Nad alejí  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela bytovou jednotku za pouţití automobilového 

ţebříku a klíčů. Nemohoucí ţena předána ZZS. 
 
11.52 – 16, Tachovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu kouře vycházejícího z 2. 

patra obytného domu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se pravděpodobně 
jednalo o páru vzniklou při vaření. Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý 
poplach. 

 
12.58 – 5, Peroutkova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala pomocí sorbentu olejovou skvrnu uniklou 

na vozovku z proraţené olejové vany motoru osobního automobilu. Ţivotní prostředí 
ohroţeno nebylo. 

 
13.22 – 6, Aviatická  
 -EPS- 
 Jednotka HZS LETIŠTĚ PRAHA prověřila nouzovou signalizaci dvou čidel EPS. 

Jednalo se o planý poplach, jednotka nezasahovala. 
 
13.59 – 4, Vyskočilova  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala jedním proudem tlakové vody poţár 

osobního automobilu Ford Fiesta. Poţárem byl zcela zničen motorový prostor. 
Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace motoru. Předáno 
Policii ČR. 

 Škoda: 20.000,- Kč 
 
14.16 – 2, Odborů  
 -stavba- 
 Bylo provedeno došetření dodatečně nahlášeného poţáru uhašeného bez 

přítomnosti jednotky HZS Praha. Na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár 
v prostoru vodovodních a kanalizačních stoupaček na právě probíhající celkové 
rekonstrukci budovy. Příčinou vzniku poţáru, při kterém byly poškozeny stoupačky 
a izolace je úmyslné zapálení neznámou osobou pomocí novinového papíru a 
otevřeného ohně. 
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14.44 – 15, U kabelovny  
 -EPS- 
 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem bylo zjištěno, 

ţe čidlo spustila pára. Jednalo se o běţný provozní stav, jednotka nezasahovala, 
planý poplach. 

 
15.36 – 5, Rozkošného  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 odstranila pomocí automobilového ţebříku ocelovou 

trubku uvolněnou ze střechy a hrozící pádem. Předáno majiteli objektu. 
 
15.44 – 1, Bolzanova  
 -koš- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala poţár odpadu v plechovém koši na 

tramvajové zastávce pomocí lopat a sněhu. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
17.23 – 7, Sochařská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu úniku plynu v přízemí domu. 

Jednotka na místě nic nenaměřila. Na plynoměru byla porušena plomba, majitelce 
doporučeno kontaktovat plynaře.  

 
19.43 – 13, Kurzova  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k případu úniku neznámé látky. Na 

místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o zaschlou posypovou sůl. Jednotka 
nezasahovala. 

 
20.40 – 5, V úvalu  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS FN Motol prověřila výskyt zápachu v nemocnici. Na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o vůni z připravovaného popcornu. Jednotka nezasahovala 
k poţáru nedošlo. 

 
22.03 – 8, Křiţíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na ţádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě zjištěna tekoucí voda, která byla uzavřena. Předáno Policii ČR. 
 
22.32 – 5, K nové vsi  
 -chata- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala dţberovou stříkačkou poţár dřevěné 

stěny na ploše 0,5 x 0,5 m v chatce obývané bezdomovci. Příčinou vzniku poţáru 
byla nesprávná instalace topidla – kouřovod v těsné blízkosti stěny. Na místě Policie 
ČR. 

 Škoda:  0,-Kč 
 
23.18 – 10, U krbu  
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 5 a 2 byly přivolány k případu úniku plynu v bytě 

v obytném objektu. Na místě byl zjištěn únik plynu z karmy. V bytě se nacházely 
dvě osoby, které projevovali známky intoxikace. Byly předány ZZS. Předáno policii. 
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23.42 – 5, Hubnerové  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 otevřela na ţádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena ţena v bezvědomí, která byla předána přivolané ZZS. Předáno 
Policii ČR.  

 


