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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 19. 01. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 18. 01. 2010  do 06.00 hodin dne 19.  01. 2010 
 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
 
06.22 - 1, Jindřišská  – rampouchy                      (386) 
06.49 -  15, Karosářská -  úklid sněhu ze střechy                      (387) 
07.13 -  2, Moravská  - odstranění ledu z okapu                      (388) 
07.20 -  3, Na Balkáně  - odstranění nakloněného stromu                      (389) 
07.46 -  2, Slezská  - odstranění sněhového převisu ze střechy                              (390) 
07.57 -   21, Holekova  - padlý strom na střechu RD                      (391) 
08.07 -  7, Janovského  - odstranění rampouchů                      (392) 
08.08 -  1, Pražský Hrad, III. nádvoří - sněhové převisy                      (393) 
08.10 -  1, Dlážděná  - sněhové převisy                      (394) 
08.10 -  11, Štichova  - nakloněný strom  (395) 
08.18 -  3, Jegellonská  - sněhové převisy nad vchodem  (396) 
08.44 -  6, Nebušická  - sněhové převisy nad vchodem školy  (397) 
08.45 -  11, Borošova  - rampouchy na  MŠ  (398) 
08.55 -  10, Štěchovická  - nalomené větve stromu v areálu MŠ                      (399) 
08.55 -  1, Palackého  - uvolněná římsa  (400) 
09.05 -  1, Široká  - odstranění rampouchů  (401) 
09.05 -  9, Na břehu  - odstranění sněhového převisu  (402) 
09.28 -  6, Ve struhách  - nakloněný strom nad automobilem  (403) 
09.29 -  16, U starého stadionu  - sníh na střeše  (404) 
09.35 -  2, Chodská  - odstranění sněhového převisu  (405) 
09.37 -  1, Opletalova  - odstranění rampouchů  (406) 
09.43 -  11, Vápeníkova  - strom hrozící pádem  (407) 
09.46 -  1, Dušní  - sněhový převis nad vchodem do školy  (408) 
09.52 -  4, Za zelenou liškou  - odstranění rampouchů  (409) 
10.01 -  6, Jugoslávských partyzánů  - odstranění sněhového převisu (410) 
10.07 -  19, Hakenova  - odstranění rampouchů  (411) 
10.18 -  6, Pod Beránkou  - strom hrozící pádem  (412) 
10.24 -  6, Bechyňova  - odstranění rampouchů  (413) 
10.30 -  1, Školská  -  strom hrozící pádem  (414) 
10.34 -  6, Na Malovance  - odstranění sněhového převisu  (415) 
10.36 -  8, Šaldova  - odstranění ledového kvádru nad vchodem do hotelu (416) 
10.49 -  1, Jindřišská  - odstranění rampouchů  (417) 
10.54 -  21, Lovčická  -  odstranění sněhového převisu nad vchodem MŠ (418) 
10.56 -  2, Korunní  -  odstranění nalomených větví  (419) 
11.00 -  1, Valentinská  -  zajištění skleněné výplně okna galerie  (420) 
11.02 -  1, Zlatá ulička u Daliborky - odstranění sněhového převisu                      (421) 
11.06 -  10, Řipská  - odstranění sněhového převisu                      (422) 
11.15 -  4, Na Pankráci  - odstranění sněhového převisu  (423) 
11.27 -  14, Soustružnická  - zajištění nakloněného komínu OD  (424) 
11.28 -  1, Vítězná  - odstranění sněhového převisu  (425) 
11.30 - 6, Dělostřelecká  - odstranění sněhového převisu  (426) 
11.36 -  5, Nádražní  -  odstranění rampouchů  (427) 
11.39 -  2, Mánesova  - odstranění rampouchů  (428) 
11.44 -  4, Vyšší  - odstranění rampouchů a sněhového převisu                      (429) 
12.03 -  1, Palackého  - odstranění rampouchů a sněhového převisu                      (430) 
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12.11 -  5, Šeříkova  - odstranění rampouchů a sněhového převisu                      (431) 
12.14 -  14, Záblatská  -  odstranění nalomených větví  (432) 
12.18 -  4, Podolská -  odstranění rampouchů a sněhového převisu                      (433) 
12.20 -  1, Karmelitská  - odstranění sněhového převisu                      (434) 
12.23 - 2, Náměstí Míru  - odstranění sněhového převisu  (435) 
12.24 -  1, Spálená  - odstranění sněhového převisu  (436) 
12.32 -  2, Trojická  - odstranění sněhového převisu nad vchodem MŠ (437) 
12.34 -  1, Krakovská  - odstranění sněhového převisu  (438) 
12.35 -  1, Na příkopě  -  odstranění sněhového převisu  (439) 
12.38 -  9, Skloněná  - odstranění sněhového převisu  (440) 
12.48 -  8, Vítkova  - odstranění sněhového převisu  (441) 
12.56 -  2, Ladova  -  odstranění sněhového převisu  (442) 
13.06 -  18, Fryčovická  - odstranění nalomených větví  (443) 
13.11 -  2, Legerova  - odstranění sněhového převisu  (444) 
13.23 -  10, Voděradská  - odstranění ledového převisu  (445) 
13.24 -  1, Jindřišská  - odstranění rampouchů  (446) 
13.26 -  7, Na Maninách  - odstranění ledového převisu  (447) 
13.32 -  1, náměstí U svatého Jiří  - odstranění rampouchů  (448) 
13.41 -  2, Pod Zvonařkou  - odstranění rampouchů  (449) 
13.47 -  4, Hurbanova  -  strom hrozící pádem  (450) 
13.48 -  10, Černokostelecká  -  odstranění sněhového převisu  (451) 
13.51 -  8, Sokolovská  -  odstranění rampouchů a sněhových převisů (452) 
13.54 -  2, Škrétova  - padající římsa  (453) 
13.55 -  6, Trojanův mlýn  - jeden padlý strom a 4  hrozící pádem                      (454) 
14.00 -  1, Palackého  - padající římsa  (455) 
14.03 -  4, Podolská  - odstranění sněhového převisu  (456) 
14.18 -  2, Na Smetance - odstranění sněhového převisu  (457) 
14.18 -  1, Opatovická  - odstranění sněhového převisu  (458) 
14.23 -  10, Černokostelecká  - odstranění rampouchů a sněhových převisů          (459) 
14.27 -  7, Dělnická  - odstranění rampouchů a sněhového převisu                      (460) 
14.46 -  8, Klapkova  - odstranění sněhového převisu  (461) 
14.48 -  3, Havlíčkovo nám. -  odstranění rampouchů a sněhových převisů (462) 
14.49 -  7, Vrbenského  - odstranění rampouchů  (463) 
14.53 -  1, Ostrovní  - odstranění ledového převisu  (464) 
14.55 -  8, Podlipného - odstranění rampouchů  (465) 
15.07 -  17, Pokrkonošských tkalců  - odstranění sněhového převisu                      (466) 
15.07 -  1, Slovanský ostrov  - odstranění rampouchů a sněhových převisů (467) 
15.09 -  8, Vítkova  - odstranění sněhového převisu  (468) 
15.10 -  17, K šancím  - odstranění rampouchů a sněhových převisů                      (469) 
15.14 -  10, 28. pluku  - odstranění rampouchů a sněhových převisů                      (470) 
15.24 -  5, Na Bělidle  - odstranění ledového převisu  (471) 
15.27 -  1, Rybná  - odstranění sněhového převisu  (472) 
15.28 -  2, Na Moráni  - odstranění rampouchů  (473) 
15.39 -  5, Nádražní  -  odstranění sněhového převisu  (474) 
15.49 -  21, Belečská  - strom hrozící pádem  (475) 
15.55 -  13, U jezera . - odstranění rampouchů a sněhových převisů                      (476) 
15.58 -  5, Podbělohorská  - odstranění rampouchů  (477) 
16.03 -  6, U kapličky . - strom hrozící pádem  (478) 
16.09 -  2, Ječná  - odstranění sněhového převisu  (479) 
16.15 -  6, Podbabská  - odstranění ledového převisu  (480)  
16.16 -  6, Pod hradbami -  odstranění rampouchů  (481) 
16.20 -  3, Lupáčova  - odstranění rampouchů  (482) 
16.22 -  10, Slovinská  - odstranění sněhového převisu  (483) 
16.26 -  2, U nemocnice  - odstranění rampouchů  (484) 
16.31 -  1, Národní  - odstranění rampouchů  (485) 
16.40 -  2, U Havlíčkových sadů  - odstranění rampouchů  (486) 
16.41 -  1, Řásnovka  - odstranění sněhového převisu  (487) 
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16.50 -  2, Římská  - odstranění rampouchů a sněhových převisů                      (488) 
16.51 -  3, Milíčova  - odstranění rampouchů  (489) 
16.56 -  6, Na Rybářce  - odstranění padlého stromu  (490) 
17.01 -  6, Eliášova  - odstranění sněhového převisu  (491) 
17.05 -  21, V pátém  - odstranění padlého stromu  (492) 
17.07 -  3, Slezská  - odstranění rampouchů a sněhových převisů                         (493) 
17.15 -  14, Za černým mostem - odstranění ledového převisu                     (494) 
17.28 -  2, Korunní  - odstranění rampouchů a sněhových převisů                         (495) 
17.34 -  10, Záběhlická  -  odstranění rampouchů  (496) 
17.46 -  1, Celetná  -  odstranění ledového převisu  (497) 
17.53 -  1, Smetanovo nábřeží  - odstranění sněhového převisu  (498) 
17.57 -  2, Ditrichova  - odstranění sněhového převisu  (499) 
18.02 -  1, Hybernská  - odstranění rampouchů  (500) 
18.03 -  2, Španělská -  odstranění sněhového převisu  (501) 
18.07 -  10, Malinová  - odstranění sněhového převisu  (502) 
18.12 -  1, Dušní  - odstranění sněhového převisu  (503) 
18.16 -  1, Rytířská  - odstranění sněhového převisu  (504) 
18.20 -  9, Na břehu  -  odstranění rampouchů  (505) 
18.24 -  2, Mikovcova  - odstranění sněhového převisu  (506)  
18.38 – 4, nám. prezidenta Masaryka - odstranění sněhového převisu (507) 
18.42 – 1, U staré školy - odstranění sněhového převisu  (508) 
19.00 – 1, Hybernská  - odstranění sněhového převisu  (509) 
19.09 – 5, Zborovská  - odstranění sněhového převisu  (510) 
19.10 – 1, Jilská - odstranění sněhového převisu  (511) 
19.17 – 9, Pod strojírnami  - odstranění sněhového převisu  (512) 
19.17 – 6, Čs. Armády  - odstranění sněhového převisu  (513) 
19.24 – 7, Nad Královskou oborou   (514) 
19.37 – 10, Dětská  - odstranění sněhového převisu  (515) 
19.41 – 1, Na Perštýně - odstranění sněhového převisu  (516) 
19.42 – 1, Kaprova  - odstranění sněhového převisu  (517) 
19.52 – 3, Kubelíkova  - odstranění sněhového převisu  (518) 
19.55 – 10, Starostrašnická  - odstranění sněhového převisu  (519) 
20.02 – 6, nám. Před bateriemi – nakloněný strom (pouze ohrazení místa) (520) 
20.07 – 14, Světská  – odstranění nalomené větve  (521) 
20.15 – 1, Skořepka  - odstranění sněhového převisu  (522) 
20.17 – 3, Slezská  - odstranění sněhového převisu  (523) 
20.27 – 3, Sudoměřská  - odstranění sněhového převisu  (524) 
20.36 – 7, Bubenská  - odstranění sněhového převisu  (525) 
21.04 – 1, Pštrossova - odstranění sněhového převisu  (256) 
21.10 – 7, Šimáčkova  - odstranění sněhového převisu  (527) 
21.14 – 10, Kralická  - odstranění sněhového převisu  (528) 
22.03 – 3, Jagellonská  - odstranění sněhového převisu  (529) 
22.25 – 3, Čajkovského  - odstranění sněhového převisu  (530) 
22.27 – 1, Karmelitská  - sněhový převis (jednotka nezasahovala – trolej) (531) 
22.42 – 10, Saratovská  - odstranění sněhového převisu  (532) 
 
 
 
06.11 - 13, Řepínská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k asistenci ZZS. Dle sdělení ZZS nebyla 

jednotka na místě potřeba a byla odvolána z cesty. 
 
 
 
07.19 -  5, Voskovcova                               
 -obytný objekt- 



 
4 

 Jednotka HZS Praha stanic č. 8 byla vyslána k případu zpřístupnění bytové jednotky 
z níž vytékala voda. Byt otevřen před dojezdem jednotky, která byla odvolána 
z trasy. 

 
08.12 -  1, Wilsonova  
 -nádraží- 
 Jednotka HZS SŽDC asistovala při nakolejení lokomotivy. 
 
08.51 -  21, V pátem  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k případu vyproštění osoby z kabiny 

výtahu. Jednalo se o invalidní paní, které se zaklínil vozík v kabině výtahu. 
 
09.56 -  6, Wuchterlova  
 -obytný objekt- 
 Na žádost pečovatelské služby byla vyslána jednotka HZS Praha stanice č. 2 

k případu zpřístupnění bytové jednotky. Násilně otevřeny dveře bytu bez poškození. 
Uživatelka bytu (cca 90 let) předána ZZS. 

 
10.45 -  16,  Zbraslavské náměstí  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice č. 8 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Asanován vyteklý motorový olej (cca 2 l). K uniku oleje do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
11.52 -  15, Boloňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu uživatelky 

pí Holubové. Po násilném otevření dveří bytu uvnitř nalezena uživatelka ex. Další 
opatření provedla ZZS a PČR. 

 
12.05 -  12, Československého exilu  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DP zajistila místo dopravní nehody autobusu MHD - zlomená 

náprava. Autobus zvednut a provizorně opraven. 
 
12.14 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach. Čidlo 

aktivováno unikající párou. 
 
15.45 -  10, Ukrajinská  
 -vlaková souprava- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 a jednotka HZS SŽDC zasahovaly u požáru 

motorového prostoru pantografické soupravy tratě Benešov - Praha. Zasažen 
motorový prostor vagónu depo kolejových vozidel Praha. Požár zasáhl izolaci 
hlavního vypínače. Příslušníci jednotek izolaci nejdříve ochladili PHP a poté hlavní 
vypínač demontovali a uhasili jej sněhem. Příčinou vzniku byla technická závada. 

  
16.34 -  7, Tusarova  
 -volné prostranství- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 asanovali vyteklý motorový bezin, rozlitý 

na komunikaci po krádeži z osobního automobilu. K úniku benzinu do kanalizace 
nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
16.40 -  8, Molákova  
 -obytný objekt- 
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 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 1 násilně a bez poškození otevřeli dveře 
bytu uživatelky pí Kuncové. Uvnitř bytu nikdo nenalezen. 

 
17.03 -  4, Spořilovská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody kamionu. Kamion 

vyproštěn pomocí autojeřábu. 
 
 20.14 – 15, Za křížem  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí navijáku nakladač, který sjel mimo vozovku. 

Případ byl předán majiteli vozidla.  
 
22.46 – 1, Wilsonova  
 -železnice- 
 Jednotka HZSP SŽDC pomohla s nakolejením lokomotivy. 
 
23.07 – 5, Plzeňská  
 -metro- 
 Jednotka HZSP DP odstranila uvolněný plech ze střechy přístřešku, který zasahoval 

do kolejiště tramvají. 
 
23.44 – 6, Kafkova  
 -dopravní prostředek- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár v motorové části 

osobního automobilu Š 136 Favorit. Požár byl lokalizován práškovým PHP místními 
obyvateli, požárem byla poškozena část motoru a kapoty. Příčinou vzniku požáru 
byla technická závada v motoru, způsobená zřejmě následkem pádu sněhového 
převisu na kapotu vozidla.                                                

  
02.32 – 6, Aviatická   
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. 

Příčinou aktivace hlásiče porucha, jednalo se o planý poplach. 
 
03.05 – 17, Na Radosti x Plzeňská   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha upevnila pomocí výškové techniky prověšený telefonní kabel 

nad vozovkou. Případ byl předán Policii ČR. 
 
05.32 – 15, U kabelovny  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
 


