
 1 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 02. 02. 2010 do 06.00 hodin dne 03. 02. 2010 

 

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

jednotky na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 

 

08.38 – 6, U vojenské nemocnice– sněhový převis                            

09.56 -  10, Charkovská -  ledový převis nad vchodem                            

11.02 -  2, Jaromírova– sněhový převis nad zastávkou MHD                          

15.22 – 4, Adamovská– odstranění omítky                            

16.13 – 1, Senovážné náměstí– sněhový převis                            

16.31 – 16, Vihohrady– ledový převis                            

19.49 -  13, U Jezera - sněhový převis                                                             

00.57 -  11, Křeslice - autobus v závěji                                                                         

04.39 -  1, Bartolomějská - sněhový převis                                                                   

                            

07.38 – 19, Semilská bez č.   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody autobusu a 

osobního automobilu. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru a uniklé PHM byly 

asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 

08.14 – 8, Lodžská bez č.  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala džberovou stříkačkou požár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Policie se 

nedostavila. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

08.54 – 1, Jungmannova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu úniku plynu. Na místě 

nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

10.09 -  5, Nepomucká   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána na pomoc ZZS při snášení pacienta. 

Pacient snesen z bytu do vozu ZZS. 

 

10.49 -  4, Olbrachtova  

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k požáru osobního automobilu značky 

Opel Astra. Požárem byla zničena přední část automobilu a částečně motorový 

prostor. Příčinou vzniku požáru byla technická závada autoelektriky. Na místě 

Policie ČR 158. 

 Škoda: 10.000,-Kč 

   

11.43 -  6, Aviatická   

 -letištní plocha- 

 Jednotka HZS Letiště asanovala sorbční tkaninou uniklé PHM na komunikaci. 

 

 

12.56 – 1, Tržiště  

 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pískem požár sazí v komíně. Příčinou 

vzniku požáru bylo vznícení sazí v komíně. Na místě Policie ČR. 

 Škoda: 0,-Kč 

 

13.42 – 4, Nuselská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena žena EX. Předáno Policii ČR. 

 

14.56 – 5, V úvalu   

 -administrativní budova- 

 Jednotka HZS FN Motol prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo zjištěno žádné 

nežádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. 

 

16.18 – 6, Sibiřské náměstí   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a dodávky. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru a uniklé PHM byly 

asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 

16.35 – 6, Na Petřinách   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku požáru a uniklé PHM byly 

asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 

17.57 – 1, Tachovské náměstí   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána Policií ČR k zpřístupnění bytu 

uživatele p. Sedláčka. Příslušníci jednotky se pokoušeli do bytu vstoupit oknem 

výstupem po nastavovacím žebříku. Výstup přerušen, nakonec sám uživatel otevřel 

dveře. 

 

18.09 - 13, Pražský okruh  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár v motorovém prostoru 

osobního automobilu Opel Vectra. Příčinou vzniku požáru, kterým byly poškozeny 

zejména pryžové a plastové součásti v motorovém prostoru a elektroinstalace, byla 

technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 30 000,- Kč  

 

18.42 - 3, Koněvova  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů 

v 2.NP. Požár byl likvidován nájemníky před příjezdem jednotky. 

 Škoda: 0,- Kč 

 

19.32 - 2, Janáčkovo nábřeží   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby zabránila protékání vody. Na místě bylo 

zjištěno, že objekt je uzamčen, nebezpečí nehrozilo, jednotka nezasahovala. 

 

19.32 - 18, Kbelská    

 - komunikace - 
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  Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 

 

23.17 - 5, Dobříšská    

 - komunikace - 

  Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. 

 

23.22 - 9, Českomoravská   

 - komunikace - 

  Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě tří osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. Při nehodě došlo k požáru v motorovém prostoru jednoho 

z automobilů, požár byl v zárodku likvidován pomocí PHP.   

 

23.42 - 1, Celetná   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlažími, tři uvězněné osoby. 

 

01.55 - 6, Aviatická   

 - letiště - 

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

02.26 - 1, Malá Štupartská    

 - komunikace - 

  Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty na vozovce. 

 
 


