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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 10. 02. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 09. 02. 2010  do 06.00 hodin dne 10.  02. 2010 
 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 
na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
09.04 – 9, Skloněná  – střechýl bez nebezpečí, jednotka nezasahovala               (790)  
09.58 – 20, Chlumecká – HZS DP Metro – odstranění rampouchů                    (791) 
15.41 – 1, Jelení – odstranění sněhového převisu                                                (792) 
 
 
 
07.54  – 2, Na Kozačce x Máchova     
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru dopravního 

prostředku. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná pravděpodobně o páru 
z chladícího systému v motoru uzamčeného osobního automobilu BMW.  

 
08.02 – 4, Na hřebenech II   
 -Česká televize- 
 Jednotka HZSP Česká televize prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. 

Příčinou aktivace hlásiče byly neohlášené práce, jednalo se o planý poplach. 
 
09.17 – 6, Evropská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila na žádost Policie ČR vozidlo ze stráně zpět na 

komunikaci pomocí AD20. Případ byl předán řidiči vozidla. 
 
08.53 – 8, Pod výtopnou  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve 

velkoobjemovém kontejneru na tříděný odpad. Před příjezdem jednotky byly použity 
2x práškové PHP zaměstnanci ČSAD Praha.  

  
12.29 – 1, Štěpánská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytu. V bytě 

byla nalezena žena nejevící známky života, případ byl předán ZZS a Policii ČR. 
 
14.29 – 8, Šaldova 
 -hotel- 
 Jednotky HZS Praha byly vyslány k případu požáru rozvaděče v hotelu. Telefonicky 

bylo následně sděleno, že se jedná o cvičný poplach v hotelu, jednotky byly 
z případu odvolány. 

 
15.22 – 8, Sokolovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru rozvaděče v obytném domě. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o žhnutí elektroinstalace v rozvaděči, 
jednotka místo ochladila PHP CO2. K plamennému hoření nedošlo, případ proto 
nebyl klasifikován jako požár. Předáno pracovníkům Pohotovosti PRE Praha. 
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17.29 – 6, Za Pohořelcem  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytu. V bytě 

byla nalezena žena v pořádku, případ byl předán Policii ČR. 
 
17.57 – 8, Pobřežní  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
18.11 – 12, Lehárova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření dveří na WC v bytě. Dveře 

byly otevřeny před příjezdem jednotky a osoba v péči ZZS, jednotka nezasahovala. 
 
19.13 – 12, K lukám  
 - dopravní prostředek - 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala tlakovou vodou požár OA Opel Vectra. 

Požárem byl zasažen prostor pro cestující. Na vozidle byly nalezeny stopy po 
násilném vniknutí. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.  

 
19.38 – 2, Mánesova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu ve světlíku 

obytného domu. Příčina požáru nezjištěna. Na místě Policie ČR.  
  
20.56 – 6, Aviatická  
 - koš - 
 Jednotka HZS letiště Praha likvidovala požár odpadu v nehořlavém odpadkovém 

koši umístěném u vchodu “B“. Příčina vzniku požáru nezjištěna. 
  
20.57 – 2, Anglická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala přenosným hasicím přístrojem CO2 požár 

pračky Zanussi umístěné v kuchyni bytu situovaného v 5.NP obytného domu. Při 
požáru byla zasažena elektroinstalace pračky a některé plastové díly. Příčinou 
vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace pračky.  

  
21.35 – 15, U kabelovny  
 - Zentiva - 
 Jednotka HZS Zentiva  byla vyslána k případu spuštění čidla EPS. Příčina aktivace 

čidla nebyla zjištěna. Jednalo se o planý poplach 
 
03.35  -  15, Podlesek  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána prověřit zdroj kouře. Na místě bylo zjištěno, že se 

jednalo o vypalování izolace kabelů. Požár likvidovala MP. Jednotka HZS Praha 
nebyla na místě potřeba a vrátila se na svoji základnu. Příčinou vzniku požáru bylo 
úmyslné zapálení. 

  
                                                                                                 
 


