Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 17. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 18. 10. 2009
09.14 – 15, Švehlova
-komunikaceJednotka HZS Praha likvidovala následky dvou dopravních nehod vzdálených od
sebe cca 50 metrů. Jednotka zajistila místo nehody proti požáru a zraněné osoby
předala do péče ZZS.
10.37 – 5, Pod vysokou mezí
-obytný objektJednotky SDH Lochkov a SDH Stodůlky odčerpaly nežádoucí vodu z rodinného
domu, kde prasklo vodovodní potrubí.
10.38 – 6, Schengenská
-komunikaceJednotka HZS Letiště likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu a
chodce. Jednotka zajistila místo nehody proti požáru a zraněné osoby předala do
péče ZZS.
13.12 – 8, Hnězděnská
-administrativní objektJednotka HZS Praha prověřila hlášení EPS v areálu administrativního objektu.
Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
13.36 – 2, Čiklova
-komunikaceJednotka HZS Praha byla vyslána, aby odstranila skvrnu (pravděpodobně po úniku
oleje) na komunikaci. Jednotka po zhodnocení situace nakonec nezasahovala,
skvrna je již staršího data a nejde odstranit.
13.39 – 3, Šrobárova
-obytný objektJednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a
za její asistence. V bytě byl nalezen nemohoucí muž.
14.31 – 1, Mariánské hradby
-komunikaceJednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru odpadu v koši. Průzkumem
na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
15.13 – 13, U jezera
-komunikaceJednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu a dřeva na odlehlém
místě vedle komunikace. Bezdomovec si zde dělal ohýnek, aby se zahřál. Příčinou
vzniku požáru byla nedbalost při rozdělávání ohně v přírodě.
15.18 – 10, Hostýnská
-obytný objektJednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a
za její asistence. V bytě byl nalezen opilý muž.
15.38 – 4, Na Fidlovačce
-komunikace-
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Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu,
který sjel do potoka Botič. Jednotka vyprostila zraněné osoby a pomocí navijáku
vytáhla automobil z řeky. Případ byl předán PČR a ZZS.
16.20 – 10, Kubánské náměstí
-obytný objektJednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru v obytném domě.
Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
16.50 – 8, Pod sídlištěm
-obytný objektJednotka HZS DPHMP vyprostila osoby z výtahové kabiny administrativního
objektu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu použití.
16.54 – 4, Modřanská
-jeskyněJednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v jeskyni obývané
pravděpodobně bezdomovci. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
Škoda: 0 Kč
18.28 – 7, Šmeralova
-košJednotka HZS Praha stanice 11 byla vyslána k požáru odpadu v plechovém koši.
Požár byl uhašen před příjezdem jednotky a ta nezasahovala. Příčina vzniku požáru
nebyla zjištěna.
18.56 – 11, Majerského
-dopravní prostředkyJednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala požár osobního automobilu Renault bez
SPZ 1C proudem. Ve vozidle se nikdo nenacházel. Příčina vzniku požáru nebyla
zjištěna. Předáno Policii ČR.
Škoda: 0 Kč
19.12 – 3, Boleslavská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 1 otevřela bytovou jednotku bez poškození.
Nalezenou nemohoucí uživatelku předala do péče ZZS.
19.17 – 2, Slezská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila muže spadlého do světlíku násilným
vstupem ze sklepních prostor. Muž byl při vědomí a předán ZZS.
20.29 – 5, Drtinova
-kontejnerJednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala již lokalizovaný požár odpadu
v plechovém kontejneru tlakovou vodou. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
Škoda: 0 Kč
21.13 – 10, Slovenská
-komunikaceJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala únik 4 litrů nafty z osobního automobilu
na komunikaci pomocí sorbentu. Předáno Městské Policii.
22.04 – 8, Sokolovská
-obytný objekt-
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Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu požáru obytné budovy.
Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o grilování na balkóně, při kterém
se vznítilo maso. Uhašeno obsluhou grilu vodou z místního zdroje. Příčinou vzniku
požáru bylo vznícení omastku.
Škoda: 0 Kč

04.31 – 9, Spojovací
-kontejnerJednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala požár odpadu v plechovém kontejneru
pomocí 1 krátkého B proudu na volný výtok. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna.
Škoda: 0 Kč
05.39 – 3, Husitská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 1 násilně otevřela bytovou jednotku na žádost
souseda, kterému protékající voda působila škodu. V bytě se nikdo nenacházel,
jednotka vodu vypnula. Předáno Policii ČR.
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