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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 26. 10. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 25. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 26. 10. 2009 

 

10.37 – 3, Ţelivského 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. 

 

11.30 – 7, Dobrovského 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. V bytě byl nalezen zraněný pes.  

 

12.02 – 7, Veletrţní 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej na komunikaci v délce 10  metrů. 

Případ byl předán PČR. 

 

12.34 – 12, K Vltavě 

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 

13.22 – 1, Ve Smečkách  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha uzavřela hlavní uzávěr plynu v obytném činţovním domě, kde 

unikal zemní plyn. 

 

14.10 – 14, Průmyslová  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Zraněné osoby 

jednotka předala ZZS.  

 

14.29 – 8, Sokolovská  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu na pěší komunikaci 

na ploše 2x3 metry. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 

15.18 – 4, Na Hřebenech 

 -administrativní objekt- 

 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu studia. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o  spálené potraviny, které ponechal nezjištěný 

zaměstnanec televize bez dozoru. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 

přípravě potravin.  

 

15.29 – 15, U kabelovny 

 -výrobní objekt- 

 Jednotka HZS ZENTIVA prověřila hlášení EPS v areálu výrobní haly. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o  planý poplach.  
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16.14 – 17, Řevnická  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou automobilů. 

Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Případ byl předán PČR. 

 

16.26 – 11, Švabinského 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na ţádost PČR a 

za její asistence. V bytě protékala voda z prasklého potrubí.  

 

18.13, 18, Místecká  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 zajistila otevřené dveře výtahové šachty 

protiznovuotevření. 

 

21.08 – 10, Ostruţinová 

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala B proudem na volný výtok poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna (pravděpodobně 

úmysl). 

 

22.37 – 10, Švehlova  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS Mitas byla vyslána k poţáru. Na místě zjistila, ţe  se jedná o kouř ze 

zadřeného kompresoru a nezasahovala. 

 

22.53  - 20, Ve ţlíbku 

 -kontejner- 

 Upřesnění – x Štverákova. Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala B proudem 

na volný výtok poţár odpadu v plechovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla 

zjištěna. 

 

00.12 – 10, V dolině  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 na ţádost a za asistence Policie ČR otevřela byt. 

Osoba v bytě byla v pořádku. 

 

00.17 – 10, Narcisová 

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala proudem tlakové vody poţár dvou 

plastových kontejnerů na tříděný odpad. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna 

(pravděpodobně úmysl). 

 

01.10 – 22, Františka Diviše 

 -provozní objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanic 4 a 5 likvidovaly dvěmi C proudy poţár vyřazených 

pneumatik a autodílů. Jednotka provedla kontrolu teploty svářecí acetylénové 

soupravy pomocí termokamery. Souprava nevykazovala zvýšenou teplotu. 

Poţárem byla dále zasaţena rozvodná skříň přilehlé budovy autodílny, přívěsný 

vozík, okno, vybavení s materiálem uskladněné na prac. stole u okna a vnitřní 

elektroinstalace. Zplodinami hoření byla poškozena výmalba dílny. Tepelným 

působením poţáru došlo k odpadnutí omítky budovy na jedné stěně a poškození 

plastových částí dvou zaparkovaných vozů.  
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01.45 – 4, Brněnská 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody 1 OA. 

Jednotka odpojila AKU a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. 

 

01.53 – 3, Křišťanova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 uzavřela uzávěr prasklého stoupacího potrubí, 

preventivně odpojila el. energii výtahu a košťaty vyhnala vodu z domovních 

komunikací. 

 

04.15 – 2, Rašínovo nábřeţí 

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala následky dopravní nehody OA se 

zraněním. Zraněná osoba byla v péči ZZS před příjezdem jednotky. Poškozen 

sloup VO. Jednotka odpojila AKU, zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny, 

odstranila vozidlo z komunikace a opláchla chodník. 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                      plk. Ing. Jiří Hošek    
 


