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

                    od 06.00 hodin dne 30. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 31. 10. 2009 

 

06.44 – 3, Hollarovo náměstí   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci na 

ploše 3 x 3 metry. 

 

07.17 – 10, Pod Strašnickou vinicí   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci na 

ploše 2 x 2 metry. Předáno Městské policii. 

 

09.31 – 10, Ţitomírská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila osobu uvízlou v kabině výtahu. Výtah byl 

zajištěn proti pouţití. Předáno nájemníkům. 

 

10.12 – 3, Soběslavská   

 -obytný objekt- 

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

Příslušníci jednotky násilně otevřeli balkónové dveře. V bytě se nikdo nenacházel. 

Další opatření provedli příslušníci PČR. 

 

10.54 -  15, U kabelovny 1   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila EPS. K poţáru nedošlo, jednalo se o planý 

poplach. 

 

12.37 – 4, Štůrova   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 asanovala sorbentem uniklé PHM na komunikaci 

v délce cca 40 metrů.  

 

13.35 – 10, Kralická   

 -dopravní prostředek- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 byla přivolána k údajnému poţáru motorového 

prostoru osobního automobilu. Na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o kouř vzniklý 

únikem oleje na výfukové potrubí. Jednotka nezasahovala. 

 

13.49 -  14, kpt. Stránského   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k údajnému čerpání vody ze 

zaplavené výtahové šachty. Na místě bylo zjištěno, ţe ţádná voda v šachtě není. 

Jednotka nezasahovala. 

 

14.28 -  9, Jetřichovická   

 -obytný objekt- 

 Na ţádost PČR příslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 násilně otevřeli dveře 

bytu. 

 

14.31 -  10, Švehlova   

 -výrobní objekt- 

 Jednotka HZS Mitas prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach, čidlo 

aktivováno kouřením v šatně. 
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15.53 -  8, Krosenská.   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 asanovala vytékající ropné produkty z proraţené 

nádrţe automobilu. Nádrţ provizorně utěsněna. 

 

15.53 -  5, Nábřeţní   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 zajistila místo dopravní nehody motocyklu. Zraněný 

řidič ošetřen ZZS. Asanovány rozlité PHM z nichţ část pronikla do  kanalizace. 

 

16.05 -  6, Radčina   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 2 asanovala rozlitý motorový olej na ploše 2 x 1 m. 

K úniku oleje do kanalizace nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno. 

 

19.15 - 10, Solidarity   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st. 5 byla vyslána k údajnému poţáru kontejneru. Průzkumem 

na místě ani v okolí nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach. 

 

19.37 - 1, Legerova   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k dopravní nehodě OA. Příslušníci jednotky 

na místě provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. 

 

21.39 - 8, V Holešovičkách   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci 

jednotky na místě provedli opatření proti vzniku poţáru. 

 

22.35 - 8, V Holešovičkách   

 - komunikace - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st. 3 převrátili zpět na kola automobil, který skončil 

po dopravní nehodě na střeše a uniklé PHM zasypali sorbentem. 

 

23.06 - 11, Brněnská  

 - osobní automobil - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.4 likvidovali proudem tlakové vody poţár 

motorového prostoru a části interiéru osobního automobilu BMW 740. Poţárem byl 

celý motorový prostor a přední část zcela zničeny. Zplodinami hoření byl částečně 

poškozen i interiér automobilu. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně 

technická závada některého ze systémů motoru – nepředpokládaná změna 

provozních parametrů. 

 Škoda: 300 000,- Kč 

  

01.01 - 12, Otradovická  

 - plechový kontejner - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali proudem tlakové vody poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru bylo 

pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,-Kč 

  

02.53 - 8, Na ţertvách  

 - odpadkový koš - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali vodou ze dţberové stříkačky poţár 

odpadu v odpadkovém koši. Poţárem ke škodě nedošlo. Příčinou vzniku poţáru 

bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 0,-Kč 
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04.10 - 6, Terronská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st. 2 byla vyslána k zajištěná unikající vody v bytové jednotce. 

Voda byla uzavřena před příjezdem jednotky, která nezasahovala. 

 

04.54 - 15, Plk. Mráze   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha st. 5 byla vyslána k zajištění unikající vody v bytové jednotce. 

Voda byla uzavřena před příjezdem jednotky. Příslušníci jednotky uzavřeli přívod 

vody do bytu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


