
 
1 

Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 08. 02. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 07. 02. 2010  do 06.00 hodin dne 08.  02. 2010 
 
 
10.25 – 1, Senovážná  – sněhové převisy                             (781) 
13.03 – 3, Milešovská – sněhový převis                              (782) 
15.21 – 5, Pavla Švandy ze Semčic – sněhový převis                             (783) 
18.38 – 4, K Šeberáku  – sněhový převis                                                          (784)       

  
 
 
07.13 – 10, Přípotoční  
 - archiv – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odčerpala vodu z archivu za pomoci dvou stabilních 

čerpadel. Na místo se dostavili pracovníci pohotovosti vodáren a SDH Chodov. 
 
09.38 – 1, Vladislavova  
 - obytný objekt –  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla čerpání vody ze zatopených sklepů 

v obytném objektu.  
 
10.09 – 7, Korunovační  
 - obytný objekt –  
 Jednotka HZS Praha stanice 11 zasahovala u vyproštění osoby z výtahu. Výtah byl 

zajištěn proti dalšímu použití. 
 
10.13 – 6, Bělohorská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k úniku plynu v bytové jednotce. 

Průzkumem na místě byl zjištěn mírný únik plynu. Jednotka vyrozuměla 
 plynárenskou pohotovost. Na místě Policie ČR.  

 
12.42 – 4, Pelhřimovská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla násilné otevření bytové jednotky. V bytě 

nalezena osoba ex. Případ byl předán Policii ČR. 
 
13.13 – 11, Jarníkova  
 - volné prostranství –  
 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla kontrolu motorové části u OA zn. Volvo. 

Uživatelka spolu s Městskou policií použili preventivně před příjezdem jednotky 
práškový hasicí přístroj. Šetřením bylo zjištěno, že v motoru nedošlo k požáru. 
Pravděpodobně se jednalo o vývin spalin z nezávislého topení.  

 
15.53 – 14, Bobkova –   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 provedla na žádost Policie ČR násilné otevření 

bytové jednotky. V bytové jednotce byla nalezena vyteklá voda z poškozeného 
vodovodního potrubí. Jednotka uzavřela přívod vody. 
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16.11 – 8, Ďáblická  
 - demolice – 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 3C proudy požár demolice. Na místo se 

dostavila jednotka SDH Březiněves. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 
16.19 – 20, Chlumecká –  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu pod 

mostem na ploše 1 x1 m. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 
16.43 – 21, Podnikatelská  
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala 1C proudem požár stavební buňky, která 

byla určena k demolici. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Na místě Policie ČR. 
  
18.23 – 3, Na rovnosti  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 uzavřela hlavní uzávěr vody na poškozeném 

vodovodním potrubí. 
 
19.22 – 4, Tavolníkova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala požár plastového kontejneru tlakovou 

vodou. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
  
00.47 – 4, Stallichova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu zápachu v domě. 

Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednotka nezasahovala. Jednalo se o 
planý poplach.  

 
01.22 – 8, Ratibořská  
 -obytný objekt- 

   Jednotky HZS Praha stanice 1 a 3 likvidovaly požár bytu v 8.NP panelového 
výškového domu na sídlišti Bohnice 1 C proudem v dýchací technice. Z bytu byla 1 
osoba zachráněna a 16 evakuováno z domu. Vzhledem k odvozu dvou uživatelů 
bytu ZZS k ošetření do nemocnice bližší informace nezjištěny. Jednalo se o byt       
2 + k.k., ve kterém byl plamenným hořením zcela zničen obývací pokoj a kuchyňský 
kout. Zakouřený dům byl odvětrán pomocí přetlakové ventilace. Požár poškodil        
i několik okolních bytů.  

 
05.28 – 15, U kabelovny  
 -EPS- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS. Příčina spuštění čidla nebyla 

zjištěna, jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. 
 
 


