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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 12. 02. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 11. 02. 2010 do 06.00 hodin dne 12. 02. 2010 

 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 
na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
12.24 - 4,Na výsledku – odstranění sněhového převisu                            
 
06.24 - 5, V Úvalu  
 - nemocnice - 
 Jednotka HZS FN Motol likvidovala malý únik kyseliny octové v prádelně 

nemocnice. 
 
07.47 – 15, U Kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
09.37 – 11, Brněnská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru a uniklé PHM byly asanovány 
sorbentem. Předáno Policii ČR.  

 
10.59 – 5, V úvalu  
 -rozvodna- 
 Jednotka HZS FN Motol byla přivolána k případu zápachu unikajícího z rozvodny 

VN. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o žhnoucí jističe. Likvidováno odpojením 
od sítě NN a předáno elektrikáři nemocnice. Jednotka nezasahovala. 

 
12.39 – 1, Liliová  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu tekoucí vody z odpadu 

v obytném objektu. Na místě bylo provedeno uzavření vody. Předáno uživateli.  
 
14.24 – 5, Na Březince  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla přivolána k případu otevření bytu. Na místě bylo 

zjištěno, že byt byl otevřen před příjezdem jednotky na místo případu. Jednotka 
nezasahovala. Předáno Policii ČR. 

 
15.05 – 1, Masarykovo nábřeží  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci 

v délce cca 700m.  
 
15.06 – 14, Chlumecká  
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP zajistila porouchaný autobus na konečné zastávce. Předáno 

dozorčímu.  
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15.16 – 6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila případ zápachu v budově. Na místě bylo zjištěno, že 

se jednalo o zápach zadřeného motoru klimatizace.  
 
16.04 – 1, Mariánské hradby  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 prověřila spuštění EPS. Na místě bylo zjištěno, že 

se jednalo o poruchu tlačítka. Jednotka nezasahovala. 
 
17.34 – 1, Šeříková  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 uzavřela přívod vody do obytného objektu z důvodu 

prasklého vedení. Předáno Policii ČR. 
 
20.24 – 5, Elišky Peškové  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila na žádost ZZS zraněnou osobu, která přepadla přes 

zábradlí a pomohla s jejím transportem do sanitního vozu. Případ byl předán ZZS.  
 
23.44 – 6, Aviatická   
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně likvidovala následky dopravní nehody se zraněním 

osob v rámci taktického cvičení. 
 
03.26 – 3, Pražačka  
 -obytná buňka- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár části stěny dřevěné 

obytné buňky, v oploceném areálu zahradnické firmy. Požárem byla poškozena část 
dřevěné stěny (cca 2x3 m), příčinou vzniku požáru byla špatná instalace kouřovodu. 

 Škoda: 2.000,- Kč 


