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Hasičský záchranný sbor hlavního m ěsta Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 22. 01. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 21. 01. 2010  do 06.00 hodin dne 22.  01. 2010 
 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
 
07.43 - 1, Klimentská  - odstranění rampouchů      (670) 
07.45 – 5, Náměstí Českého povstání  – sněhový převis                          (671) 
08.01 – 10, Kodaňská  – sněhový převis                          (672) 
08.33 – 8, U Parkánu  – sněhové převisy                          (673) 
08.46 – 3, Jana Želivského  – odstranění rampouchů                          (674) 
10.18 – 10, 28. pluku  – odstranění rampouchů                          (675) 
10.48 – 10, Nad Primaskou  - sněhový převis                          (676) 
11.09 – 1, Pražský hrad – odstranění rampouchů                          (677) 
11.23 – 6, K Šedivce  – sněhový převis                          (678) 
12.03 – 6, Podbabská  – sněhový převis                          (679) 
12.34 – 1, Bartolomějská – sněhový převis                          (680) 
12.40 – 1, Sněmovní  – sněhový převis                          (681) 
12.44 – 7, Fr. Křížka – sněhový převis                          (682) 
13.19 – 10, Starostrašnická – sněhový převis                          (683) 
13.21 – 15, Dieselova – sněhový převis                          (684) 
13.38 – 3, Čajkovského  – sněhový převis                          (685) 
13.45 – 7, Šimáčkova  – sněhový převis                          (686) 
14.59 – 1, Tomášská  – uvolněné tašky pod sněhem                          (687) 
15.04 – 7, Schnirchova  – rampouchy na střeše                          (688) 
15.15 – 5, V Úvalu  – sněhový převis                          (689) 
15.56 – 7, U Smaltovny  – sněhový převis                          (690) 
17.41 – 16, Nad Parkem – sněhový převis                          (691) 
20.20 – 3, Přemyslovská  – odstranění rampouchu        (692)

  
 
06.54 – 8, Řešovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odčerpala nežádoucí vodu z prostoru sklepa obytného 

činžovního domu.  
 
07.45 – 6, Aviatická 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala skvrnu od leteckého benzínu na letištní 

ploše.  
 
08.03 – 5, V Úvalu  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS FN MOTOL provedla likvidaci mrtvých těl ptáků v prostoru atria 

nemocnice. 
 
08.46 – 1, Hradčanské náměstí   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila malé užitkové vozidlo (MULTICAR), které zapadlo 

do sněhového závěje.  
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09.28 – 8, Hnězdenská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a 

za její asistence. 
 
09.39 – 10, Dolínecká   
 -kolejiště- 
 Jednotka HZS SŽDC provedla nakolejení lokomotivy, která během jízdy sjela 

z kolejiště.  
 
10.35 – 9, Prosecká   
 -metro- 
 Jednotka HZS DP Metro prověřila hlášení EPS v areálu stanice metra Prosek. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o  planý poplach.  
 
11.34 – 1, Haštalská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a 

za její asistence. 
 
15.26 – 6, Na Dlouhém lánu  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a 

za její asistence. 
 
16.30 – 10, Průběžná  
 -administrativní objekt- 
 Jednotka HZS Praha měla pomocí brusky odstranit prstýnek z ruky. Prstýnek 

odstraněn před příjezdem jednotky.  
 
17.07 – 17, Bazovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala menší požár odpadu v květináči na chodbě před 

bytem obytného domu. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
  
17.08 – 5, Radlická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru v dáli. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o  planý poplach.  
 
18.38 – 10, Košická  
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila přívěs odpojený z nákladního vozidla, 

který blokoval křižovatku. Předáno Policii ČR. 
 
19.45 – 13, Bašteckého  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 vyprostila muže uvízlého na toaletě pomocí 

rozbrusovacího agregátu. 
 
20.29 – 9, Klíčovská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3  otevřela bytovou jednotku násilným vstupem přes 

dveře. Uživatelka nalezena exitus. Předáno Policii ČR. 
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21.42 – 5, Plzeňská 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala požár osobního automobilu Fiat Tipo 

tlakovou vodou. Požárem byl zcela zničen motorový prostor vozu. Příčinou vzniku 
požáru byla technická závada karburátoru motoru. 

  
5.22 – 6, Internacionální  
 -provozní objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 otevřela pomocí pákových nůžek obchod pro 

majitelku. Předáno Policii ČR. 
 
 
 
 


