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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 18. 01. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 17. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 18. 01. 2010 

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

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
 
08.29 - 7, Ortenovo náměstí – rampouchy   
09.10 - 1, Pražský hrad – rampouchy   
09.44 - 2, Náměstí Míru – sněhový převis   
10.14 - 10, Na královce – rampouchy, sněhový převis   
10.59 - 5, U Santošky – rampouchy   
11.26 - 5, Janáčkovo nábřeží  – rampouchy   
14.14 - 1, Pražský hrad – rampouchy   
14.24 - 5, Plzeňská – rampouchy   
14.52 - 2, Legerova  – rampouchy   
15.19 - 12, Ke kašně  – sněhový převis, ucpaný okap   
15.26 - 21, Polesná – rampouchy   
15.57 - 5, Plzeňská  – rampouchy   
16.46 - 10, Voděradská  – rampouchy   
16.53 - 16, Elišky Přemyslovny – rampouchy   
17.20 - 2, Čermákova  – rampouchy, sněhové převisy   
18.02 - 10, Kozácká  – sněhový převis, sníh na střeše   
18.54 - 16, Pod špejcharem – odstranění sněhu ze střechy kostela  
19.22 - 2, Štěpánská  – zamrzlý okapový žlab   
20.14 - 8, Šimůnkova – strom spadlý přes cestu   
21.20 - 3, Milešovská – rampouchy   
21.27 - 4, Děbolínská – rampouchy   
21.29 - 13, Za Mototechnou  – strom spadlý přes cestu   
22.18 - 4, Sdružení  – zamrzlý okapový žlab   
22.18 - 6, Pod Marjánkou – rampouchy   
23.23 - 11, Hviezdoslavova  – strom spadlý přes cestu   
23.56 - 2, U nemocnice  – odstranění sněhu ze střechy   
00.42 - 20, Novopacká  – strom spadlý přes cestu   
03.47 - 6, Horoměřická  – strom spadlý přes cestu   
03.58 - 8, Bohnická  – strom spadlý přes cestu   
04.45 - 9, Ke klíčovu  – strom spadlý přes cestu   
 
 
11.30 -  4, Na hřebenech I  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS ČT prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo se 

o planý poplach. 
 
12.06 - 2, Záhřebská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí žena, která byla předána ZZS. Předáno Policii ČR. 
 
13.49 - 14, Trytova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 otevřela na žádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí osoba, která byla předána ZZS. Předáno Policii ČR. 
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21.41 - 16, Pod Lochkovem  
 - komunikace - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 vyprostili za pomoci automobilového jeřábu 

nákladní automobil, který sjel mimo vozovku. 
 
00.40 - 13, U jezera  
 - volné prostranství - 
  Jednotka HZS Praha st. 7 byla vyslána k údajnému požáru přístřešku. Průzkumem 

bylo zjištěno, že se jednalo o ohniště v přístřešku bezdomovců. Požárem ke škodě 
nedošlo.  

 
02.55 - 9, Sokolovská 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
05.11 - 4, Na rolích 
 - objekt v rekonstrukci - 
 Upřesnění adresy ul. Jemnická x Michelská. Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 

likvidovali vodním proudem 1C požár odpadu v rekonstruované budově. Požárem 
ke škodě nedošlo.  

 
05.38 - 5, Zahradníčkova  
 - osobní automobil - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.2 likvidovali proudem tlakové vody požár 

osobního automobilu v plném rozsahu. Požárem byl celý automobil zcela zničen. 
Plamenným hořením byl dále poškozen motorový prostor, levá přední strana a 
částečně interiér automobilu a dále nárazník a pravý přední světlomet osobního 
automobilu. Tyto byly zaparkovány v těsné blízkosti hořícího automobilu. Příčinou 
vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada motoru automobilu 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


