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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne  17. 01. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne  16. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 17. 01. 2010 

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

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
 
06.10 - 5, Plzeňská – odstranění stříšky   
08.03 - 1, Hrad I. nádvoří  – odstranění sněhového převisu   
08.23 - 6, Aviatická bez č. – odstranění sněhu ze střechy terminálu   
08.34 - 19, K cihelně  – sníh a rampouchy na střeše školy   
08.41 - 1, Celetná – sněhový převis na střeše   
08.57 - 7, Korunovační – rampouchy nad vchodem   
09.26 - 2, Polská  – rampouchy na střeše   
09.44 - 7, Letohradská  – sněhový převis nad vchodem   
09.54 - 6, Zelená – odstranění sněhu a námrazy   
09.58 - 3, Ondříčkova – sněhový převis   
10.23 - 7, U průhonu bez č. – rampouchy na střeše   
10.29 - 19, Pod poštou bez č. – rampouchy na střeše   
10.45 - 1, Dlážděná – rampouchy na střeše   
10.47 - 7, Přístavní  – sněhové převisy   
11.39 - 2, Ditrichova  – odstranění sněhu a námrazy   
12.05 - 1, Dlouhá – sněhový převis   
12.11 - 9, Bratří Dohalských – sněhový převis   
12.36 - 1, Karlovo nám. – rampouchy na střeše   
13.11 - 1, Dlouhá  – sněhové převisy   
13.18 - 1, Hrad I. nádvoří  – sněhové převisy a rampouchy   
13.55 - 2, Lublaňská  – sněhové převisy   
14.46 - 1, Na můstku  – rampouchy na střeše   
15.47 - 10, Moskevská – rampouchy na střeše   
17.23 - 13, Petržílkova  – odstranění sněhu a námrazy   
19.15  -  22, U starého nádraží – sněhový převis   
 
 
 
06.33 - 1, Vlašská 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st. 1 byla vyslána k zajištění unikající vody z prasklé hadice na 

WC v bytové jednotce. Voda byla uzavřena před příjezdem jednotky na místo. 
 
09.12 - 1, Karmelitská  
 - administrativní objekt - 
 Jednotky HZS Praha st.1 a 6 byly vyslány k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že reakci čidla způsobily stavební práce v objektu. 
 
09.15 - 9, Vysočanská  
 - stanice metra - 
 Příslušníci jednotky HZS DPP (st. Hostivař) vyprostili osoby z kabiny výtahu, která 

uvízla mezi podlažími objektu. 
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10.17 - 8, U českých loděnic  
 - vodní hladina - 

Jednotka HZS Praha st. 3 a potápěči HZS Praha ze st.5 a 6  byly vyslány k 
záchraně osoby, která údajně propadla ledem. Průzkumem bylo zjištěno, že se 
jednalo o cvičení příslušníků MP.  

 
12.03 - 14, Cíglerova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st. 10 byla vyslána k otevření bytu. Bytová jednotka byla 

otevřena, jednotka nezasahovala. 
 
14.27 - 2, Mánesova  
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 odstranili za pomoci AZ ze střechy ulomené 

okno hrozící pádem na komunikaci. 
 
15.36 - 4, Choceradská  
 - vodní hladina - 
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k zajištění úniku pravděpodobně saponátu 

do vodního toku. Příslušníci jednotky únik neznámé látky omezili pomocí sorbčních 
provazců. 

 
16.29 - 1, U půjčovny 
 - obytný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali vodním proudem 1C požár odpadu ve 

světlíku obytného domu. Požárem ke škodě nedošlo  
 
19.04 – 1, Divadelní 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár dřevěné skříně a části 

dřevěné příčky v bytě 1+KK v 1.NP obytného činžovního domu. Požár poškodil 
dřevěnou skříň a část dřevěné dělící konstrukce v bytě. Zplodiny hoření poškodily 
malbu stěn a stropu v celém bytě.  

 
03.47  -  17, Jiránkova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osoby uvízlé v kabině výtahu obytného domu. 

Příslušníci jednotky zajistili výtah proti opětovnému použití. 
 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                    plk. Ing. Jiří Hošek    


