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

                    od 06.00 hodin dne 18. 10. 2009  do 06.00 hodin dne 19.  10. 2009 
 
 
08.28 – 20, Novopacká   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u havarovaného 

vozidla. Zraněný řidič byl předán ZZS. Případ byl předán Policii ČR. 
 
09.37 – 14, Ke Zlatému kopci   
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru v objektu. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 
 
10.00 – 8, Lešenská  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla násilné otevření bytové jednotky, ve které byla 

nalezena nemohoucí uživatelka. Případ byl předán ZZS. 
 
11.14 – 9, Valečovská  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár mulčovací kůry. Příčina 

vzniku požáru nebyla zjištěna.  
 Škoda:  0 Kč 
 
12.13 – 11, Konstantinova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru výškové budovy. Průzkumem na místě  

bylo zjištěno, že se jednalo o stavební práce. Jednalo se o planý poplach. 
 
12.22 – 8, Chotovická  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM, které vytekly na komunikaci 

z osobního automobilu. 
 
14.51 – 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS. Průzkumem na místě  bylo zjištěno, že 

se jednalo o planý poplach. 
 
15.13 – 22, Nad Topoly  
 -kontejner- 
 Jednotka SDH Kolovraty provedla vytažení kovového kontejneru z potoka. Případ 

byl předán PČR. 
 
16.11 – 5, Plzeňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a 

za její asistence. 
 
 
16.15 – 8, Hanzlíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha zajistila a převezla lahvičku s práškem Kyanidu. Jednotka 

převezla lahvičku k dalšímu zkoumání.  
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16.16 – 6, Aviatická    
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o  planý poplach.  
 
18.41 – 4, Brněnská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala za použití AZ-30 a dvou PHP CO2 požár 

elektroinstalace veřejného  osvětlení v tělese reflektoru. Požárem byla poškozena 
vrchní část lampy. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace. 

 Škoda: 5.000,- Kč 
  
22.48 – 1, Nekázanka  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila výskyt kouře v obytném domě. Průzkumem 

na místě byl slabý zápach potvrzen, avšak zdroj zakouření nebyl nalezen. Během 
průzkumu došlo k vymizení  zápachu. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0,- Kč 
  
00.01 – 7, Ortenovo nám.  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu otevření bytové jednotky. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že osoba otevřela sama. Předáno PČR. 
 
01.17 – 13, Rozvadovská spojka   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu, který skončil mimo vozovku. Za použití AZ-30 jej vrátila zpět na 
vozovku. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 
sorbentem. 

 
05.03 - 6, Aviatická   
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 
 
05.18 – 10, Sazečská  
 -vlak- 
 Jednotka HZS SŽDC byla vyslána k případu požáru pantografové jednotky. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o chybně zapojenou soupravu, 
která trvale přibržďovala. 

 


