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

                    od 06.00 hodin dne 14. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 15. 01. 2010 

 

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

jednotky na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 

 

06.13 – 10, Petrovická 220/1 – padlý strom pod tíhou sněhu                           32(209) 

06.57 – 1, Karmelitská 529/7 – rampouchy na střeše                           32(210) 

08.18 – 2, Jiřího z Poděbrad – rampouchy nad vchodem do školy                           32(211) 

08.21 – 14, Šimanovská – rampouchy na školní budově                           32(212) 

08.23 – 4, Sliačská – HZS DPP – rampouchy na střeše                           32(213) 

08.29 – 8, Křiţíkova – rampouchy na střeše                            32(214) 

08.34 – 7, Nad štolou – rampouchy na střeše                           32(215) 

08.52 – 1, Ţitná - rampouchy                           32(216) 

09.02 – 1, Karmelitská – rampouchy na střeše                           32(217)  

09.29 – 1, Celetná – rampouchy na střeše                           32(218) 

09.31 – 6, Čínská – rampouchy na střeše                           32(219) 

09.48 – 21, Lomecká – SDH Újezd nad Lesy - sníh na střeše                           32(220) 

10.01 – 1, Pštrosova – rampouchy na střeše                           32(221) 

10.03 – 16, Václava Balého – rampouchy na střeše                           32(222) 

10.05 - 1, Kříţovnická – rampouchy na střeše                                                     32(223) 

10.15 – 18, Cukrovarská – rampouchy na střeše                           32(224) 

10.22 – 15, U Hostivařského nádraţí – HZS SŢDC – rampouchy na střeše                 

32(225)    

10.48 – 15, Ke Kablu – HZS Zentiva - rampouchy na střeše                           32(226) 

10.53 – 3, Jeseniova – rampouchy na střeše                           32(227) 

11.14 – 14, Tachovská – rampouchy na střeše                           32(228) 

11.17 – 4, Nuselská – rampouchy na střeše                           32(229) 

11.19 – 3, Ţerotínova – rampouchy na střeše                           32(230) 

11.55 – 2, Resslova – rampouchy na střeše                           32(231) 

12.22 – 15, Vajdova – rampouchy na střeše                           32(232) 

12.24 – 9, Českomoravská – rampouchy na střeše                           32(233) 

13.06 – 1, Truhlářská – rampouchy na střeše                           32(234) 

13.28 – 3, Rokycanova – rampouchy na střeše                           32(235) 

13.35 – 4, Nuselská – rampouchy na střeše                           32(236) 

13.43 – 2, Trojanova – tající sníh a protékající voda střechou                           32(237) 

13.55 – 8, Stejskalova – rampouchy na střeše                           32(238) 

14.50 – 5, Radlická – utrţený poutač nad vchodem do objektu                           32(239) 

15.03 – 1, Spálená – rampouchy na střeše                           32(240) 

15.20 – 2, Korunní – padající led ze střechy                           32(241) 

15.28 – 1, Hradební – rampouchy na střeše                           32(242) 

16.01 – 1, Rybná – rampouchy na střeše                           32(243) 

16.37 – 12, Břeţanské údolí – padlý strom přes cestu                           32(244) 

17.15 – 6, Aviatická – HZS Letiště - rampouchy                           32(245) 

18.13 – 4, 5.května – rampouchy                           32(246) 

19.14 – 2, Sokolská – ledový převis                           32(247) 

19.32 – 2, Rašínovo nábřeţí - rampouchy  32(248)        

21.30 – 4, Pikovická – rampouchy  32(249) 

00.34 – 6, Aviatická – HZS Letiště - rampouchy  32(250) 

 

 

 

    

07.06 – 15, Ke Kablu   
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 - provozní objekt -  

 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 

 

07.34 – 6, Aviatická   

 - letiště -  

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 

 

08.09 – 14, Chlumecká   

 - provozní objekt -  

 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení čidla EPS.  Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 

 

08.49 – 5, Švédská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky.  

 

09.06 – 10, Hřibská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha vyprostila z kabiny výtahu, která uvízla v mezipatře, 

nezraněnou osobu a psa. Výtah zajištěn prosti dalšímu pouţití. 

 

09.39 – 14, Ocelkova                                      

 - provozní objekt -  

 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 

 

11.02 - 6, Aviatická   

 - letiště -  

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 

 

11.22 – 4, Budějovická   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, které vytekly na komunikaci 

z nezjištěného vozidla. 

 

11.58 – 3, Přemyslovská  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k poţáru lustru. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o poţár elektroinstalace lustru, zavěšeného u stropu 

v obytném pokoji bytové jednotky v 5.NP. Poţárem byl zničen lustr, došlo 

k poškození plovoucí podlahy pod lustrem. Příčinou vzniku poţáru byla technická 

závada elektroinstalace. Na místě Policie ČR. 

 Škoda:  5000 Kč 

  

13.42 – 5, V úvalu   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS DPP sorbentem zasypala PHM, které vytekly na komunikaci 

z linkového autobusu. 

 

14.18 – 5, Kroftova   

 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky.  Uvnitř nalezena osoba (ex). Případ byl předán Policii ČR a ZZS. 

 

14.21 – 7, Ţelezničářů   

 - ţeleznice - 

 Jednotka HZS SŢDC odstranila z kolejiště pozůstatky osoby, která byla poraţena 

jedoucím vlakem.  

 

18.12 – 4, Věkova   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k otevření bytové jednotky. Na základě 

rozhodnutí PČR se násilné otevření bytové jednotky neprovádělo. Případ byl 

předán Policii ČR. 

 

18.15 – 13, Praţský okruh  

 - automobil - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár v motorovém prostoru 

nákladního automobilu Volvo FH 1242T. Poţárem byl poškozen motorový prostor. 

Příčinou vzniku poţáru byla technická závada na olejovém přívodu turba motoru. 

Na místě Policie ČR. 

 Škoda:  50 000 Kč 

 

18.20 – 4, Branická   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v domě. Průzkumem na místě  

byl zjištěn zápach po parafínu.  Jednotka odvětrala prostory domu. Případ byl 

předán Policii ČR. 

 

23.42 – 13, Červeňanského x Jeremiášova   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu zahoření topení autobusu 

MHD Karosa K 11934. Poţár byl uhašen před příjezdem jednotky řidičem autobusu 

práškovým PHP. Jednotka ochladila topení a sedačku autobusu jedním CO2 

přístrojem a předala místo případu řidiči, který vyčkal na příjezd jednotky HZS DPP. 

Poţár poškodil topení a sedačku autobusu. Příčinou vzniku poţáru byla technická 

závada elektroinstalace topení. 

 Škoda: 10.000,- Kč 

  

00.40 – 6, Vostrovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána na pomoc ZZS. Poté co byl pacient 

stabilizován ZZS, byl jednotkou snesen do sanitního vozu. 

 

05.46 – 5, Radlická   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Jednotka provedla protipoţární opatření a zasypala vyteklé provozní 

kapaliny. Ţivotní prostředí ohroţeno nebylo. 

 

05.48 – 8, Křiţíkova   

 -metro- 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu vyproštění osob z kabiny výtahu. Osoby 

byly vyproštěny před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. 

 

 
 


