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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 07. 02. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 06. 02. 2010  do 07.00 hodin dne 06.  02. 2010 
 
07.43 – 1, Jiřská – sněhové převisy                          (775) 
11.06 – 12, Herrmanova  – sněhový převis                          (776) 
13.34 – 11, Dubnova  – sněhové převisy                          (777) 
15.13 – 8, Vítkova  – sněhový převis                          (778) 
15.40 – 4, Zelený pruh  – sněhový převis                          (779) 
16.08 – 1, Hrad -  III. Nádvoří – sněhový převis                          (780)  
 
09.33 – 6, U Gabrielky  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 za výpomoci lezecké skupiny ze stanice 1 byla 

vyslána na záchranu psa uvězněného na skalní plošině. Na místo byla přivolána 
firma Pet Medic a Městská Policie. 

 
10.04 – 9, Na vyhlídce  
 - komunikace – 

Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem ropné produkty, které se 
vyskytovaly na komunikaci. 

 
11.31 – 2, Jaromírova  
 - obytný objekt – 

Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána na otevření bytu. Po příjezdu na místo 
zásahu a sdělení ZZS nebyla jednotka na místě potřeba. 

 
11.33 – 16, Výpadová   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 zasypala sorbentem skvrnu od PHM o velikosti  
 8 x 20 m.  
 
13.38 – 4, Kovařovicova   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen 

majitelkou, jednotka nezasahovala. 
 
13.51 – 2, Palackého most   
 - volné prostranství – 
 Jednotky HZS Praha stanice 3 společně s potápěči ze stanice 6 a jeřáb AV 30 ze 

stanice 7 vyprošťovaly potopené OA z Vltavy.  
 
19.09 – 13, Amforová   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla na žádost PČR násilný vstup do bytové 

jednotky. V bytě nalezená žena byla předána do péče ZZS. 
 
19.36 – 4, Pod Vyšehradem 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu požáru lavičky. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo planý poplach. 
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20.08 – 10, Před Skalkami I  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu zápachu plynu. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár přepravky s barvami a el. 
prodlužovacího kabelu. Zplodiny hoření očadily prostor sklepa. Příčinou vzniku 
požáru byla technická závada elektroinstalace. 

  
20.29 – 12, Plevenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k požáru. Průzkumem bylo zjištěno, že 

se jednalo o vzplanutí přepáleného tuku. Další nebezpečí nehrozí. Příčinou vzniku 
požáru bylo vznícení tuku.  

  
05.58 – 15, U továren  
 -provozní objekt- 
 Jednotky HZS Praha stanice 4 a 5 likvidovaly 2 C proudy požár objektu truhlárny. 

Požárem byla zničena část střechy na ploše cca 4 x 4 metry a materiál uskladněný 
v prostoru kamen. Zplodiny hoření očadily prostor truhlárny. Příčinou vzniku požáru 
byla nesprávná obsluha topidla. 

   
 


