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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 02. 10. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 01. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 02. 10. 2009 

 

07.24 – 5, Nad Zlíchovem  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha  sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u dvou 

havarovaných vozidel, které se srazila u místa, kde probíhalo vyprošťování 

nákladního automobilu, který uvízl pod viaduktem. Na místě ZZS. Případ byl 

předán Policii ČR. 

 

08.14 – 4, Šífařská  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, které vytekly na komunikaci 

z poškozeného osobního automobilu. 

 

09.46 – 13, Petržílkova  

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření hlášení čidla EPS. Průzkumem na 

místě  bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 

 

09.56 – 4, Sliačská 1 

 - metro - 

 Jednotka HZS DPP vyprostila z kabiny výtahu nezraněné osoby. Výtah byl zajištěn 

proti dalšímu použití. 

 

10.35 – 2, Chodská 18  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, které vytekly na komunikaci 

z poškozeného osobního automobilu. 

 

11.47 – 4, Hornomlýnská  

 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha provedla na žádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky, ve které bylo zamčené dítě. 

 

13.19 – 3, Bořivojova 

 - obytný objekt - 

Jednotka HZS Praha provedla na žádost policie ČR násilné otevření bytové 

jednotky, ve které bylo zamčené dítě. 

 

16.00 – 16, Za Opusem   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, které vytekly na komunikaci 

z poškozeného osobního automobilu. 

 

16.22 – 16, U jezera 

 - volné prostranství - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár porostu na ploše 10x50 m. 

Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.  

 Škoda:  0 Kč 
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17.22 – 10, Ukrajinská 

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha spláchla pomocí tlakové vody krev, která zůstala na 

komunikaci po zranění osoby. 

 

19.28 – 1, Hrad I. nádvoří 

 -historický objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 11 Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo 

nic zjištěno, jednalo se o planý poplach. 

 

19.51 – 4, Svojšovická 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 provedla za účasti PČR násilný vstup do bytové 

jednotky, kde uzavřela přívod vody. 

 

20.04 – 14, U Technoplynu 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu a dodávky. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých 

provozních kapalin sorbentem. 

 

21.32 – 2, Londýnská 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla za účasti PČR a ZZS násilný vstup do 

bytové jednotky. Nalezena osoba při vědomí, předána ZZS. 

 

00.03 - 4, Na Hřebenech 

 - provozní budova - 

 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu podniku. Jednalo se o  

nenahlášené práce. Jednotka nezasahovala. 

 

01.38 - 6, Aviatická 

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Letiště provedla zasypání uniklých provozních kapalin. 

 

02.44 – 5, Grafická 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala v neobydleném objektu 1 C proudem 

požár odpadu v místnosti na ploše 6 x 6 metrů.  Příčina vzniku požáru nebyla 

zjištěna. 

 

 

 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                    plk. Ing. Jiří Hošek    

 

       


