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

                    od 06.00 hodin dne 20. 01. 2010 do 06.00 hodin dne 21. 01. 2010 

 

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

jednotky na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 

 

 

06.54 - 2, Španělská - odstranění rampouchů   

06.55 – 8, Vítkova - odstranění rampouchů  

07.24 – 1, Praţský hrad III.nádvoří– odstranění sněhových převisů   

07.28 – 7, Tusarova  –  odstranění sněhových převisů  

07.32 – 4, Nad lesním divadlem– odstranění padlého stromu  

07.44 – 5, Churáňovská– odstranění ledu lezeckou technikou  

07.52 – 3, Kubelíkova - odstranění sněhových převisů  

08.08 – 5, Kukulova– HZS FN Motol, odstranění sněhových převisů  

08.20 – 1, Valdštejnská  – odstranění sněhových převisů  

08.23 – 11, V ladech  - odstranění sněhových převisů  

08.30 – 6, Sušická– odstranění sněhových převisů  

08.41 – 8, Palmovka - odstranění sněhových převisů  

08.48 – 1, Sněmovní - odstranění rampouchů  

08.52 – 3, Čajkovského  - odstranění sněhových převisů  

08.56 – 10 Rybalkova - odstranění sněhových převisů  

08.57 – 14, Národních hrdinů  - odstranění sněhových převisů  

09.02 – 8, Pobřeţní - odstranění sněhových převisů  

09.05 – 11, K hrnčířům  - odstranění sněhových převisů  

09.14 – 4, Čestmírova - odstranění sněhových převisů  

09.18 – 16, Za ovčínem  - odstranění sněhových převisů  

09.30 – 1, Thunovská  - odstranění sněhových převisů  

09.46 – 1, Praţský hrad II. nádvoří  - odstranění rampouchů  

09.50 – 14, Pelušková  - odstranění rampouchů  

10.15 – 4, Mečislavova - odstranění sněhových převisů  

10.54 – 1, Betlémské náměstí - odstranění sněhových převisů  

11.31 – 16, Nám. osvoboditelů  - odstranění sněhových převisů   

11.35 – 2, Slezská - odstranění sněhových převisů  

11.52 – 1, Školská - odstranění sněhových převisů  

11.57 – 2, Legerova - odstranění sněhových převisů  

12.04 – 2, Legerova - odstranění sněhových převisů  

12.17 – 1, Ţitná - odstranění sněhových převisů  

12.21 – 6, Milady Horákové –- odstranění sněhových převisů  

12.22 – 19, Náměstí 25. března - odstranění sněhových převisů  

12.29 – 6, Patočkova  - odstranění sněhových převisů  

12.36 – 2, U Havlíčkových sadů  - odstranění sněhových převisů  

13.05 – 1, Spálená - odstranění sněhových převisů  

13.11 – 2, Rumunská - odstranění sněhových převisů  

13.13 – 21, Smrţovská  - odstranění sněhových převisů  

13.17 – 3, Korunní - odstranění sněhových převisů  

13.36 – 16, Karlická - odstranění sněhových převisů  

13.41 – 2, Resslova - odstranění sněhových převisů  

14.06 – 6, Kolejní– odstranění padlého stromu  

14.34 – 3, Víta Nejedlého - odstranění sněhových převisů  

15.03 – 18, Bechyňská - odstranění sněhových převisů  

15.16 – 8, Zenklova - odstranění sněhových převisů  

15.41 – 6, Čs. Armády - odstranění sněhových převisů  

15.52 – 11, Květnového vítězství - odstranění sněhových převisů  

15.53 – 2, Záhřebská - odstranění sněhových převisů  
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15.55 – 9, Staromlýnská - odstranění sněhových převisů  

17.40 – 1, Valentinská - odstranění sněhových převisů  

18.53 -  2, Varšavská -  odstranění sněhových převisů   

20.24 -  8, U Parkánu - odstranění sněhových převisů  

21.05 -  12, Meteorologická  - odstranění rampouchů  

21.09 -  12, Ke kašně - odstranění rampouchů                                            

21.14 -  13, U jezera - odstranění sněhu ze střechy stadionu  

23.54 -  2, Italská - uvolněný okap pod tíhou sněhu                      

 

 

08.02 – 6, Lipská bez č.   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA se 

zraněním jedné osoby. Zraněná osoba byla odvezena ZZS před příjezdem 

jednotky, která zajistila automobily proti poţáru a zasypala sorbentem uniklé 

provozní kapaliny. 

 

09.02 – 4, Přímětická   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem PHM uniklé z motorového 

vozidla. 

 

09.06 – 9, Sokolovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 za asistence Policie ČR otevřela bytovou jednotku. 

V bytě nalezená osoba při vědomí byla předána ZZS. 

 

09.22 – 7, Jateční   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 za asistence Policie ČR otevřela bytovou jednotku. 

V bytě nalezená osoba v bezvědomí byla předána ZZS. 

 

10.13 – 20, Náchodská   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Jednotka do sebe zaklíněná vozidla oddělila pomocí navijáku 

a rozbrušovacího agregátu, zajistila proti poţáru a zasypala sorbentem uniklé 

provozní kapaliny. 

 

10.24 – 21, Novosibřinská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS DPP zasypala sorbentem uniklé PHM z autobusu. 

 

10.59 – 13, Skandinávská bez č.  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 provedla dohašení poţáru elektroinstalace a části 

interiéru osobního automobilu Peugeot 306. Poţárem bylo zasaţeno čalounění a 

plastové části interiéru na ploše cca 0,5 m
2
,
 
mezi kabinou a zavazadlovým 

prostorem u jeho osvětlení. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada 

elektroinstalace. 

 Škoda: 2 000 Kč  

 

11.18 -  6, Nad mohylou   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 odčerpala plovoucími čerpadly vodu ze zatopeného 

sklepa rodinného domu z důvodu porušeného  vodovodního řadu. 
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12.09 – 15, Livornská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4  provedla násilný vstup do zabouchnutého bytu, 

kde se nalézalo malé dítě. To bylo v pořádku předáno babičce. 

 

12.13 – 15, Ke Kablu   

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci čidla EPS v areálu. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

13.51 – 4, Věkova   

 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha stanice 1 za asistence Policie ČR provedla násilný vstup 

oknem do bytové jednotky. V bytě nebyla nalezena ţádná osoba. 

 

15.16 – 10, Přetlucká   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 provedla násilný vstup do bytové jednotky. V bytě 

byla nalezena spící ţena. 

 

17.22 – 2, Sázavská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k převisům hrozícím pádem. Na místě 

zjistila komunikaci ohraničenou páskou a na střeše ţádné převisy. Nezasahovala, 

jednalo se o planý poplach. 

 

17.38 – 13, Hostinského   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 asistovala ZZS při snesení pacienta. 

 

17.55 – 18, Ostravská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k vyproštění osoby z výtahu. Před 

dojezdem bylo volajícím sděleno, ţe není na místě potřeba, protoţe osoba byla jiţ 

vyproštěna. Jednotka nezasahovala. 

 

19.51 -  11, Klírova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu uţivatelky. 

Na místě zjištěno, ţe se jednalo o planý poplach. 

 

20.18 -  5, Starokošířská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 byla vyslána k případu otevření dveří bytu. Po 

násilném otevření dveří další opatření provedli příslušníci PČR a ZZS. 

 

23.14 -  14, Horoušánská  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla vyslána k poţáru směsného odpadu 

v plastovém kontejneru. Uhašeno občany před dojezdem jednotky. Poţárem byl 

kontejner zničen. Příčina vzniku nebyla zjištěna (kouření, úmysl). PČR se na místo 

nedostavila. 

 Škoda: 7.000,- Kč 

  
 


