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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 06. 02. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 05. 02. 2010  do 06.00 hodin dne 06.  02. 2010 
 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
09.51 – 1, Na Poříčí  – rampouchy na střeše                          (771) 
14.47 – 1, Na Františku – rampouchy na střeše                          (772) 
17.25 – 5, Nádražní – uvízlý montážní vůz ČD ve sněhové závěji                          (773) 
18.03 – 2, Sarajevská  – sněhový převis                          (774) 

  
 
06.08 -  2, Oldřichova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha, st.1, byla přivolána k údajnému případu zkratovaných vodičů 

elektroinstalace v podlaze bytu. Průzkumem na místě nebyly žádné příznaky zkratu 
zjištěny. Žádné další nebezpečí nehrozilo.  

 
06.18 -  4, 5. května  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha, st.6, zajistila místo dopravní nehody jednoho osobního 

automobilu. Při nehodě nikdo nebyl zraněn, účastníci nehody utekli. Další opatření 
provedla PČR. 

 
07.49 – 5, V cibulkách  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala tlakovou vodou požár plastového 

kontejneru v plném rozsahu. Požárem byl kontejner zcela zničen. Příčina vzniku 
požáru nebyla zjištěna. 

  
08.24 – 17, Řevnická  
 -metro- 
 Jednotka HZS DP Zličín vyprostila 5 osob z kabiny výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Výtah zajištěn proti opětovnému použití. 
 
09.00 - 14, Nedvědická                    –došetření-  
 - chata – 
 Příslušníci OZPP provedli za účasti PČR došetření požáru celodřevěné zahradní 

chatky. Byla upřesněna příčina vzniku požáru, majitel a doplněna fotodokumentace 
události. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností nedbalost při 
používání otevřeného ohně neznámou osobou.  

 
09.23 – 1, Hrad I. Nádvoří  
 -historická budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila hlášení čidla EPS. Příčinou spuštění čidla 

byly nenahlášené práce. 
 
09.27 – 13, Šostakovičovo nám.  
 -metro- 
 Jednotka HZS DP Kačerov prověřila hlášení čidla EPS. Příčinou spuštění čidla byla 

zvýšená prašnost. 
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10.47 – 5, Brožíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla za účasti PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezená žena při vědomí byla předána do péče ZZS. 
 
12.06 – 10, Nad vodovodem  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 asistovala ZZS při snesení pacientky do vozu ZZS. 
 
12.32 – 4, Pod Stárkou  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu požáru kontejneru. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vypalování kabelů. Příčinou 
vzniku požáru bylo vypalování kabelů. 

  
12.56 – 14, Za Rokytkou   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly 

z OA po krádeži. 
 
12.33 – 8, Nám. Dr. Václava Holého   
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla za použití motorové pily odstranění 

nalomené větve. 
 
13.32 – 11, Türkova   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky po DN dvou OA. Bylo 

provedeno zasypání uniklých provozních kapalin a zajištění místa DN proti požáru. 
 
13.32 – 4, Podolská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 odstranila za použití AZ-30 kus omítky, která hrozila 

pádem. 
 
14.25 – 11, Podjavorinské  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla za účasti PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezená osoba při vědomí byla předána do péče ZZS. 
 
15.11 -  2, U Kanálky   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 odstranila za použití AZ-30 kus omítky, která hrozila 

pádem. 
 
16.59 – 10, Malešická  
 -nákladní automobil- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala za použití 1 C proudu a tlakové vody 

požár nákladního automobilu Iveco Euro. Požárem byla zcela zničena kabina 
automobilu a poškozena  nástavba. Příčinou vzniku požáru byla technická závada 
elektroinstalace. 

  
18.22 – 19, Cukrovarská  
 -sloup- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala za použití PHP CO2 požár lampy VO, 

číslo 590458. Požárem degradován plastový kryt osvětlovacího tělesa a tlumivka. 
Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace – zkrat tlumivky. Na 
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místo se dostavili pracovníci pohotovostní čety ELTODO, kteří odpojili přívod 
proudu do sloupu v jeho patici.  

 
18.50 – 10, Slovinská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k případu spálených potravin v bytě 

uživatelky, která se nadýchala zplodin hoření. Příslušníci jednotky ji poskytli 
předlékařskou pomoc (nasazen křísící přístroj) před dojezdem přivolané ZZS. 
Uživatelka odvezena do nemocnice. Požárem škoda nevznikla, příčinou vzniku byla 
nedbalost při tepelné přípravě potravin.  

  
19.41 -  6, Šumberova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k výpomoci ZZS při snesení pacienta. 

Žena snesena a naložena do vozu ZZS. 
 
20.16 -  11, Petýrkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu úniku vody v garáži 

jednopatrového samostatného obytného domu. Průzkumem zjištěno, že voda uniká 
z narušeného nástěnného hydrantu. Likvidováno uzavřením hlavního přívodu vody 
do domu. 

 
20.47 -  8, Svídnická  
              -obytný objekt- 
              Jednotky HZS Praha stanic 1 a 3 byly vyslány k požáru bytové jednotky č. 11 

(dispozice 3+1) ve  3. patře panelového výškového domu sídliště Bohnice. Po 
příjezdu jednotek bylo ze zakouřeného domu zachráněno 6 nájemníků (vyvedeni v  
maskách) a evakuováno celkem 35 osob. Plamenným hořením zasažen jeden 
pokoj bytu. Uživatel před vznikem požáru z bytu odešel. V době vzniku požáru byli 
v bytě přítomni čtyři uživatelé. Po zpozorování požáru byt opustili. Zraněni nebyli. 
Požár hašen a likvidován vodou, dodávanou 1C proudem z vlastního zdroje 
jednotky. Proud veden vnitřkem domu po schodišti. Příslušníci jednotek zasahovali 
v dýchacích přístrojích. Zakouřený dům nuceně odvětrán. Příčinou vzniku byla 
technická závada televizoru 

  
 
20.53 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřovala signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se o 

planý poplach. Důvod spuštění čidla nezjištěn. 
 
22.54 -  10, Jakutská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k záchraně ženy ( 98 let), která upadla 

za dveřmi bytu a nemohla se sama zvednout. Příslušníci jednotky násilně otevřeli 
dveře bez poškození a ženu předali ZZS. 

 
23.02 -  19, Huntířovská  
  -opuštěná garáž- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k požáru odpadu v opuštěné 

plechové garáži. Plocha požáru 5 x 3 m. Garáž zřejmě užívaly osoby bez přístřeší. 
Příčina vzniku souvisí s jejich pobytem v garáži (kouření, rozdělání otevřeného 
ohně, úmysl). Hašeno vodou dodávanou 1C proudem od cisterny. Požárem škoda 
nevznikla. 
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05.50 -  6, Tobrucká 
 -obytný objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 1 a 2 byly vyslány k požáru v 2. podzemním podlaží 

panelového obytného domu. Průzkumem v dýchací technice zjištěno, že na chodbě 
sklepa hoří dětský kočárek, papírový odpad a částečně stará dřevěná skříň. 
V uvedeném místě přespávala osoba bez přístřeší. Hašeno a likvidováno proudem 
tlakové vody z vlastního zdroje jednotky. Kouřovými zplodinami očazena malba 
chodby sklepa.  

 


