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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 25. 10. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 24. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 25. 10. 2009 

 

07.22 – 8, Novákových  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 uzavřela vodovod v domě z důvodu prasklého 

potrubí  v bytě. 

 

09.18 – 2, Rašínovo nábřeţí  

 -vodní tok- 

 Jednotky HZS Praha stanic 1 a 7 vytáhly z řeky za pomoci AV-30 kontejner. 

 

09.27 – 18, Tupolevova 

 -komunikace, kanalizace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 

Část unikla do kanalizace. 

 

09.45 – 22, U starého nádraţí 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 zasypala sorbentem skvrnu PHM 10 x 1 m po 

krádeţi z OA. Předáno Policii ČR. 

 

09.46 – 8, K Ládví  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. Na 

místě ZZS. 

 

10.06 – 6, Aviatická 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala zasypáním sorbentem únik ropných 

produktů na ploše cca 50 m
2
. 

 

10.24 – 15, Golfová 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 uzavřela přívod vody do bytu a zkontrolovala 

elektroinstalaci v domě. 

 

10.32 – 3, Orlická 

 -obytný objekt- 

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

oknem do bytu. V bytě nalezená osoba předána ZZS. 

 

10.57 – 14, Cidlinská 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 odstranila pomocí motorové pily padlý strom 

z komunikace. 

 

11.45 – 6, Vítězné nám 

 -metro- 

 Jednotky HZS DPP Zličín a Hostivař zamezily uzavřením úniku vody z potrubí 

dálkového topení. 
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12.12 – 18, Letovská  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem dvě skvrny PHM o velikostech 

2 a 10 m
2
. Předáno Policii ČR. 

 

13.25 – 13, U jezera 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 na ţádost Policie ČR provedla otevření bytu. V bytě 

nalezená osoba byla v pořádku. 

 

13.29 – 2, Ke Karlovu 

 -hotel- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila dvě osoby z kabiny výtahu a ten zajistila 

proti pouţití. 

 

14.18 – 13, Liběšická 

 -zahrada- 

 Na Hvíţďalce. Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala vodou z místního zdroje 

poţár odpadu 2 x 4 m na zahradě. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

  

14.30 – 15, U kabelovny 

 -provozní objekt- 

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

poplach. 

 

15.18 – 14, Průmyslová  

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k DN. Před dojezdem byla na základě 

sdělení Policie ČR odvolána. 

 

16.19 – 6, U první baterie 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána na ţádost Policie ČR otevřít byt. 

Uţivatel byl v pořádku a otevřel sám. 

 

17.13 – 5, Radlická  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala dţberovou stříkačkou dohořívající 

ohniště po vypalování kabelů 1 x 1 m. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů. 

 

17.38 – 8, V zahradách 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k poţáru v bytě. Jednalo se o spálené 

potraviny a jednotka nezasahovala. Předáno Policii ČR. Příčinou vzniku poţáru 

byla nedbalost. 

 

17.41 – 4, Brněnská 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Zraněné osoby předala do péče ZZS. 

 

17.47 – 6, Lipská 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jednotka 

zasypala uniklé PHM. 
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19.16 – 10, Na hroudě 

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k poţáru reklamní tabule. Na místě 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o ţhnutí elektroinstalace NN. Ţhnutí ustalo před 

dojezdem jednotky na místo, jednotka nezasahovala. 

 

20.13 – 14, Průmyslová 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Zraněná osoba byla předána ZZS. Vozidla byla zajištěna 

proti vzniku poţáru a uniklé PHM byly asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 

21.13 – 9, Kolbenova 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Vozidla byla zajištěna proti vzniku poţáru a uniklé PHM byly 

asanovány sorbentem. Předáno Policii ČR. 

 

00.00 – 5, Do Klukovic  

 -nouzová stavba- 

 Jednotky HZS Praha stanice 7 a 8 likvidovaly 2C proudy poţár přístěnku nouzové 

stavby. Přístěnek, který slouţil jako sklad, dílna a koupelna byl poţárem zcela 

zničen. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna, mohlo se jednat o úmyslné zapálení 

nebo nedbalost při pouţívání otevřeného plamene. Na místě MOP Stodůlky. 

 

01.02 – 3, Koněvova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu úniku vody z bytu 

v obytném objektu. Na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o odkapávající vodu 

z kohoutku. Voda byla uzavřena. Předáno Policii ČR. 

 

01.29 – 8, Cafourkova 

 -kontejnery- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala tlakovou vodou poţár dvou plastových 

kontejnerů, které byly poţárem zcela zničeny. Dále došlo k poškození osobního 

automobilu a dodávky. Na obou vozidlech byly poškozeny plastové součásti 

karoserie. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. Na místě MOP Bohnice. 

 

01.31 – 8, Feřtekova  

 -kontejnery- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala tlakovou vodou  poţár odpadu ve dvou 

 plechových kontejnerech. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení. Na místě 

MOP Bohnice. 

 

01.55 – 15, Švehlova 

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou  poţár odpadu 

v plastovém kontejneru, který byl poţárem zničen. Příčina vzniku poţáru nebyla 

zjištěna. Pravděpodobně se jednalo o úmyslné zapálení. Policie se nedostavila. 

 

04.44 – 3, Jeseniova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela na ţádost policie byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí ţena, která byla předána ZZS. Předáno Policii ČR. 
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05.29 – 1, Paříţská 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci. 

Předáno Městské policii. 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


