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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 20. 01. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 19. 01. 2010  do 06.00 hodin dne 20.  01. 2010 
 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
 
06.23 -- 1, Na rejdišti  - odstranění sněhového převisu  (533) 
06.53 -- 7, Nad Královskou oborou  – sníh na střeše  (534) 
06.56 – 8, Lindnerova  – sníh na střeše  (535) 
06.56 – 1, Pštrosova  – sníh na střeše  (536) 
07.06 – 2, Šumavská  – odstranění sněhového převisu  (537) 
07.07 – 1, Voršilská  – odstranění sněhového převisu                      (538) 
07.07 – 4, Táborská  - odstranění sněhového převisu  (539) 
07.18 – 1, Hrad I. nádvoří - odstranění sněhového převisu  (540) 
08.02 – 19, Nám. Jiřího Berana  - rampouchy  (541) 
08.08 – 3, Čáslavská  - odstranění sněhového převisu  (542) 
08.08 – 2, Ječná  - odstranění sněhového převisu  (543)  
08.09 – 16, Závist  –HZS SŽDC - odstranění sněhového převisu  (544) 
08.13 – 10, Petrohradská  - odstranění sněhového převisu  (545) 
08.21 – 2, Bílenecké náměstí - odstranění sněhového převisu  (546) 
08.27 – 2, Francouzská  - odstranění sněhového převisu  (547) 
08.35 – 2, Belgická  – odstranění sněhového převisu  (548) 
08.51 – 16, U starého stadiónu  - odstranění sněhového převisu                      (549) 
08.53 – 5, Mělnická  – odstranění sněhového převisu  (550) 
09.02 – 8, Klapkova  - odstranění sněhového převisu  (551)  
09.16 – 1, Hybernská  – odstranění sněhového převisu  (552)  
09.20 – 4, K Borovíčku  – padající větve  (553)  
09.25 – 19, Opočínská  - odstranění sněhového převisu  (554) 
09.34 – 1, Legerova  - odstranění sněhového převisu  (555)  
09.38 – 1, Klimenská  - odstranění sněhového převisu  (556)  
09.46 – 8, Lindnerova  - odstranění sněhového převisu  (557) 
09.51 – 2, Vocelova  - odstranění sněhového převisu  (558)  
10.13 – 2, Chodská  - odstranění sněhového převisu  (559)  
10.15 – 20, Chlumecká - odstranění sněhového převisu  (560)  
10.26 – 2, Na zbořenci  – odstranění rampouchů  (561)  
10.37 – 18, Beranových - odstranění sněhového převisu  (562) 
10.37 – 1, Tomášská  - odstranění sněhového převisu  (563) 
11.00 – 13, Archeologická  – odstranění rampouchů a sněhových převisů (564) 
10.53 – 15, U kabelovny  – HZS Zentiva - odstranění sněhového převisu (565)  
11.23 – 4, Táborská  - odstranění sněhového převisu  (566)  
11.27 – 10, Moskevská  -odstranění sněhového převisu a rampouchů                   (567)  
11.16 – 4, Náměstí Hrdinů - odstranění sněhového převisu  (568) 
11.40 – 5, Štefánikova - odstranění sněhového převisu  (569) 
11.41 – 1, Jilská  - odstranění sněhového převisu  (570) 
11.54 – 2, Albertov  - odstranění sněhového převisu  (571) 
12.19 – 2, Slezská  - odstranění sněhového převisu  (572) 
12.29 – 1, Petrská  - odstranění sněhového převisu  (573) 
12.43 – 2, Nám. Míru  - odstranění rampouchů  (574)  
12.47 – 4, Boleslavova  - odstranění sněhového převisu  (575) 
12.52 – 1, Valdštejnské nám.  – odstranění sněhového převisu  (576)  
12.57 – 14, Šimanovská  - odstranění sněhového převisu  (577)  
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12.57 – 2, Vocelova  - odstranění sněhového převisu  (578)  
12.59 – 4, Sulická  - odstranění sněhového převisu  (579)  
13.04 – 1, Truhlářská – odstranění rampouchů  (580) 
13.19 – 10, Moskevská  - odstranění sněhového převisu                      (581) 
13.25 – 1, Na slupi – odstranění padající omítky a ledu  (582) 
13.26 – 6, Suchdolské nám. - odstranění sněhového převisu  (583)  
13.36 – 2, Ječná  - odstranění sněhového převisu  (584)  
13.50 – 1, Hybernská  - HZS SŽDC, odstranění padající omítky vlivem sněhu (585)  
13.58 – 22, K poště  – SDH Kolovraty - led na římse  (586) 
14.01 – 1, Maltézské nám.  - odstranění sněhového převisu  (587)  
14.04 – 3, Libická  – led na římse  (588)  
14.04 – 7, Na výšinách  – rampouchy  (589) 
14.07 – 16, Zderazská - odstranění sněhového převisu  (590) 
14.12 – 15, U kabelovny  - odstranění sněhového převisu   (591) 
14.18 – 6, Evropská  - odstranění sněhového převisu  (592) 
14.51 – 15, Herbenova  - odstranění sněhového převisu  (593)    
14.36 – 19, Bohdanečská  - odstranění sněhového převisu  (594) 
14.42 – 2, Mánesova  - odstranění sněhového převisu  (595) 
14.46 – 4, Na Topolce  - odstranění sněhového převisu  (596)                     
14.47 – 10, Křenická  – odstranění stromu   (597) 
15.23 – 6, Čs.armády  - odstranění sněhového převisu  (598) 
15.26 – 5, V úvalu  – HZS FN Motol - odstranění rampouchu  (599)    
15.41 – 5, Pod Lochkovem – SDH Lochkov -  sněhový převis  (600) 
15.42 – 8, Sokolovská - odstranění sněhového převisu  (601) 
15.46 – 10, Záběhlická  - odstranění sněhového převisu  (602) 
16.17 – 8, Klapkova  - odstranění sněhového převisu  (603) 
16.20 – 4, Nuselská  - odstranění sněhového převisu  (604) 
16.22 – 1, Na Perštýně  - odstranění sněhového převisu  (605) 
16.26 – 5, Grafická  – zajištění padajících cihel a omítky vlivem sněhu (606) 
17.33 – 11, Krejnická bez č. – SDH Chodov, odstranění sněhového převisu (607) 
17.44 – 5, Braunova  - odstranění sněhového převisu  (608) 
19.31 – 3, Koněvova  – sněhový převis  (609) 
19.43 – 3, Bořivojova  – sněhový převis             (610) 
19.51 – 11, Tatarkova  – sněhový převis  (611) 
20.32 – 8, Sokolovská  – sněhový převis  (612) 
03.19 – 7, Jana Zajíce  – sněhový převis  (613) 
 
                           
     
06.58 – 2, Myslíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice vyprostila kočku uvízlou ve světlíku činžovního domu 

pomocí nastavovacího žebříku. 
 
07.15 – 9, Pod Smetankou   
 -chata- 

Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu požáru v chatové osadě.  
Průzkumem na místě jednotka nic nenalezla, nezasahovala, jednalo se o planý 
poplach. 

 
07.29 – 10, Nad Vršovskou horou  
 -garáže- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v jedné 

garáži. Jednalo se o nahromaděný odpad v místě užívaném osobami bez přístřeší. 
Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  
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08.17 – 20, Ve žlíbku   
 -dopravní prostředky- 

Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody autobusu.  
Jednotka provedla protipožární zabezpečení, zasypala sorbentem uniklé provozní 
kapaliny a předala případ Policii ČR. Ke zranění nedošlo a životní prostředí 
ohroženo nebylo. 

 
10.16 – 10, Užocká  
 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala únik PHM z neznámého vozidla pomocí 
sorbentu. Životní prostředí ohroženo nebylo. 

 
11.06 – 20, Ledkovská  
 -neobývaný objekt- 

Jednotky HZS Praha stanice 5 a 10 likvidovaly požár neobývané budovy pomocí     
2 x C proudu z dopravního vedení. V objektu se nikdo nenacházel a podle množství 
odpadu uvnitř se jednalo pravděpodobně o provizorní obydlí bezdomovců. Příčina 
vzniku požáru nebyla zjištěna (kouření nebo používání otevřeného ohně). 
 

11.59 – 4, Duhová  
 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala únik 100 litrů nafty při přečerpávání 
pomocí sorbentu. Předáno majiteli firmy. Životní prostředí ohroženo nebylo. 

 
14.17 – 2, Lužická  
 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala únik PHM z osobního automobilu pomocí 
sorbentu. Životní prostředí ohroženo nebylo. 

 
16.17 – 9, Hrdlořezská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k požáru chaty. Průzkumem zjištěno, 

že se jedná o hlášené pálení v areálu podniku. Jednotka nezasahovala, jednalo se 
o planý poplach. 

 
16.19 – 6, Aviatická   
 -EPS- 

Jednotka HZS Letiště prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o planý poplach, 
jednotka nezasahovala. 

 
17.04 – 11, Ryšavého  
 -metro- 
 Jednotka HZS DP vyprostila osobu z kolejiště. 
 
17.28 – 3, Nám. Jiřího z Lobkovic  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 za asistence Policie ČR provedla násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nalezené osobě podala kyslík a předala do péče ZZS. 
 
18.50 – 12, Novodvorská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k údajnému požáru. Na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o únik páry z kanalizace. Jednotka nezasahovala. 
 
19.27 – 6, Hřebenová  
 -volné prostranství- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla přivolána k údajnému požáru kabelů. Na místě 
nebylo zjištěno žádné plamenné hoření, dle pohotovosti PRE došlo ke zkratu vodičů 
v zemi. Jednotka nezasahovala. Předáno PRE.  

 
21.35 – 3, Řipská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu úniku plynu. Na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o únik plynu na převlečné matici u plynoměru. Předáno 
plynárenské pohotovosti. 

 
21.50 – 8, Braunerova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice byla přivolána k případu jiskřící reklamy. Na místě bylo 

zjištěno, že se jednalo o jiskřící drát na střeše obytného objektu. Předáno pohotovosti 
PRE. 

 
01.27 – 9, Lovosická  
 -metro- 
 Jednotka HZS DP prověřila spuštění EPS č. 5222/1 ve stanici metra Střížkov. Na 

místě nebylo zjištěno žádné nežádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. 
 
01.29 – 6, Aviatická  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS Europort. Na místě nebylo nic zjištěno, 

jednalo se o planý poplach. 
 
02.47 – 9, Jablonecká  
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala 1C proudem požár odpadu na ploše 2 x 2 

metry  Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. Na místě Policie ČR. 
  
03.28 – 2, Na slupi  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na žádost ZZS zaklíněná vjezdová vrata do 

nemocnice. Předáno ZZS. 
 
04.35 – 1, Jungmannova  
 -restaurace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala tlakovou vodou požár vybavení a zařízení 

restaurace U Balbínů. Požárem byl zcela zničen výrobník ledu, elektroinstalace NN, 
vybavení přípravny (rychlé kuchyňky) a část prostoru pro hosty. Sálavým teplem bylo 
poškozeno další vybavení  a zařízení ve výčepu včetně pravé poloviny výlohy. 
Zplodinami hoření byly očazeny zdi a stropy v celé restauraci. Příčinou vzniku požáru 
byla technická závada elektroinstalace NN výrobníku ledu. Na místě Policie ČR. Na 
místo byla preventivně přivolána ZZS, jejíž služby nebylo využito.  

  
05.52 – 15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila spuštění EPS č. 727/2. Na místě nebylo nic zjištěno, 

jednalo se o planý poplach. 
                                                                     
  
 
 
 
 
   


