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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 14. 01. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 13. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 14. 01. 2010 

 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
07.36 –  Nádraţní  – rampouchy na střeše                          
07.43 –  Kouřimská  – rampouchy na střeše                          
08.04 –  Truhlářská  – rampouchy na střeše                          
08.09 –  Sudoměřská  – rampouchy na střeše                          
08.10 –  Vladimírova  – rampouchy  na střeše                          
08.22 –  Belgická  – rampouchy na střeše                          
08.22 –  Zlatnická  – rampouchy na střeše                          
08.33 –  Plzeňská  – rampouchy na střeše                          
08.59 –  Podolská  – rampouchy na střeše                          
09.01 –  Masná  – rampouchy na střeše                          
09.15 –  Pobřeţní - rampouchy na střeše                          
09.33 –  Opletalova  - rampouchy na střeše                          
09.49 – , U Kabelovny  – sníh na střeše                          
09.51 –  Lidická  - rampouchy na střeše                          
10.21 –  Janovského  - rampouchy na střeše                          
10.35 – , Ringhofferova – sníh na střeše                          
10.47 –  Podskalská  - rampouchy na střeše                          
10.52 – , Moskevská  - rampouchy na střeše                          
11.06 –  Mariánské nám. – rampouchy na střeše                          
11.17 –  Chlumova  – rampouchy na střeše                          
11.55 –  Loretánská  - rampouchy na střeše                          
12.11 –  Sokolská  - rampouchy na střeše                          
12.28 –  Drtinova - rampouchy na střeše                          
12.45 –  Norbertov  - rampouchy na střeše                          
12.48 –  Parléřova - rampouchy na střeše                          
13.03 –  Hybernská  - rampouchy na střeše                          
13.09 –  Politických vězňů – rampouchy nad vchodem                          
13.19 –  Bělehradská  – rampouchy na střeše                          
13.39 –  U Půjčovny  - rampouchy na střeše                          
13.45 –  Na Pískách  – sníh na střeše                          
13.56 –  Pikovická (ţel.stanice) - rampouchy na střeše                          
13.57 –  Pod Pekárnami  - rampouchy na střeše                          
14.10 –  Křemencova  - rampouchy na střeše                          
14.15 –  V Zahrádkách  – těţký sníh na borovici                          
14.20 –  Josefská  - rampouchy na střeše                          
15.02 –  Nábřeţí Edvarda Beneše - rampouchy na střeše                          
15.15 –  Sokolská - rampouchy na střeše                          
15.38 –  Pobřeţní  - rampouchy na střeše                          
15.41 –  Národní  - rampouchy na střeše                          
16.01 –  Řásnovka  – padající sníh ze střechy                          
16.20 –  Slezská  - rampouchy na střeše                          
16.25 –  Nádraţní  – padající sníh na střeše                          
16.46 –  Holandská – padající sníh na střeše                                                         
16.56 –  Ke Kašně – rampouchy na střeše                          
17.31 –  Velehradská  - rampouchy na střeše                          
17.35 –  Aviatická – sníh na střeše                          
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17.55 – Břeţanské údolí – padlý strom pod tíhou sněhu                          
17.57 – Internacionální  – tající sníh ve sklepním prostoru                          
17.57 – Ţitná  - rampouchy na střeše                          
18.06 – Snopkova  – nalomená větev pod tíhou sněhu                          
18.06 – Kateřinská  - rampouchy na střeše                          
18.22 – Školská  - rampouchy na střeše                          
18.36 – V úvalu - rampouchy na střeše                          
19.38 – K louţi  - tající sníh na terase                          
20.37 – Branická  – padající sníh na střeše                                                                                                                        
               
06.21 - 8, Horňátecká bez č. u vozovny Kobylisy 
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha st. 3 a jednotka HZS DPP likvidovaly 2C proudy poţár 

kloubového autobusu značky KAROSA typ B 741.1994, linka 136 pořadí 3, rok 
výroby 1996). Poţár vznikl při nastartovaném autobusu a zpozoroval jej řidič 
V prostoru kloubového spojení zpozoroval kouř vycházející z podhledu stropu. 
V době příjezdu hasičských jednotek  jiţ hořela střecha v plném rozsahu a 
plamenné hoření se šířilo do jeho interiéru. Motor nadále běţel. V autobuse v době 
vzniku nebyli cestující, najíţděl z vozovny na trasu. Příčinou vzniku byla zřejmě 
nepředpokládaná změna provozních parametrů - odtávání sněhu ze střechy a 
zatékání do autoelektriky osvětlení ve stropě. Na místě PČR MO Kobylisy. 

 Škoda: 500.000,- Kč                                                         Uchráněno: 300.000,-  
 
08.22 – 5, V Úvalu    
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS FN Motol provedla odvětrání místnosti potrubního vedení 

s mediciálním plynem.  
 
10.35 – 15, U Kabelovny    
10.39 -výrobní objekt- 
 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila hlášení EPS v areálu výrobní haly. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o  planý poplach. 
 
13.27 – 11, Tomíčkova   
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha odvětrala zápach z prostoru serveru administrativního objektu 

společnosti T-Mobil. Místnost byla označena pultem CPO pomocí EPS v 1.PP. 
 
13.46 – 4, U gymnázia    
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. 
 
16.52 – 8, Zenklova  
 -demolice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem poţár odpadu ve 3.NP objektu 

určeném k demolici. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0 Kč 
 
18.15 – 10, Jiţní spojka   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM uniklé na komunikaci z osobního 

automobilu.  
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18.31 – 6, Mydlářka  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. 

Otevřeno před příjezdem jednotky. V bytě č. 4 nalezena osoba při vědomí. 
S bolestmi zad předána do péče ZZS. 

 
19.09 – 10, Nad elektrárnou  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu ve 

velkoobjemovém plechovém kontejneru. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 
kouření nebo úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 
 
19.55 – 15, Jakobiho  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla měření multispektrálním spektrometrem. 

Zjištěn styren. Uţivatel poučen. 
 
20.02 – 8, Feřtekova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 vyprostila osobu z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému pouţití. 
 
21.08 – 5, Plzeňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla průzkum ve světlíku. Nic nenalezeno. 
 
22.56 – 9, Bratří Dohnanských  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezeno dítě stáří 12 let. Předáno matce a PČR. 
 
04.00 – 9, Pod pekárnami  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla uzavření vodovodního potrubí z důvodu 

jeho netěsnosti. 
 
05.50 – 10, Košická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

nalezen muţ.  Předán do péče ZZS a PČR.  
 


