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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 27. 10. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne 26. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 27. 10. 2009 

 

08.54  -  6, Říčanova 

 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha byla vyslána na likvidaci uniklých ropných produktů na 

komunikaci. Průzkumem na popsaném místě nebylo nic nalezeno, jednotka se 

vrátila zpět na základnu. 

 

10.28  -  18, Kbelská  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu následky dopravní nehody tří 

nákladních automobilů. Příslušníci jednotky zajistili vozidla proti vzniku požáru a 

zraněné řidiče předali do péče ZZS. 

 

11.09  -  17, Makovského  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu olej uniklý na komunikaci 

z poškozené olejové vany neznámého automobilu. 

 

12.08  -  7, Badeniho 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Příslušníci jednotky zajistili vozidla proti vzniku požáru. 

 

13.57  -  3, Rokycanova  

  -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí AZ část uvolněné omítky obytného domu, 

která hrozila pádem na komunikaci. 

 

14.20  -  1, Tržiště  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha spláchla na žádost Policie ČR fasádní barvu z komunikace.  

 

14.37  -  6, Aviatická 

 -letištní plocha- 

 Jednotka HZS Letiště likvidovala pomocí sorbentu hydraulický olej uniklý na letištní 

plochu. 

 

14.43  -  11, Brechtova 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR bytovou jednotku obytného 

domu. V bytě nebyl nikdo nalezen. Případ předán Policii ČR. 

 

15.51  -  2, Vinohradská 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu olej uniklý na komunikaci 

z poškozené olejové vany osobního automobilu. 
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15.53  -  13, Mukařovského 

 -prodejna- 

 Jednotka HZS Praha odvětrala prostory prodejny, zakouřené od zahoření pěnové 

izolace rámu dveří místnosti mrazáku, umístěné ve II NP nákupního centra. Účinky 

požáru byla poškozena pěnová izolace stěny a těsnění dveří mrazící místnosti. 

Příčinou vzniku požáru byla technická závada topné spirály určené proti přimrznutí 

dveří k rámu. 

 

16.09  -  14, Bouřilova  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí sorbentu PHM uniklé na komunikaci 

z osobního automobilu. U tohoto vozidla došlo ke krádeži PHM. 

 

16.26  -  6, Na Zavadilce 

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha vyprostila muže uvízlého ve vaně. 

 

17.41  -  6, Vítězné nám.  

 -provozní objekt- 

 Jednotka HZS DPP vyprostila osobu uvízlou v kabině výtahu. Příslušníci jednotky 

zajistili výtah proti opětovnému použití. 

 

23.35 – 8, Davídkova  

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 

sorbentem. 

 

23.41 – 4, Horáčkova  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na žádost PČR vstup do bytové jednotky 

za použití lezecké techniky. V bytě nikdo nenalezen, předáno PČR. 

 

04.27 – 6, Nad Želivkou 

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla na žádost PČR očištění vozovky za použití 

tlakové vody. 

 

05.08 – 9, Bílinská  

 -kontejner- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu požáru plastového 

kontejneru. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že kontejner byl uhašen před 

příjezdem jednotky. Ke škodě nedošlo. 

 

05.18 – 13, Dominova 

 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na žádost PČR vstup do bytové jednotky 

za použití nastavovacího žebříku. 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 
 


