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

                    od 06.00 hodin dne 31. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 01. 11. 2009 

 

06.08 - 13, Zázvorkova   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k údajnému poţáru kontejneru. Průzkumem 

na místě nebylo nic zjištěno. Podle informací z KOPIS volající uvedla omylem jinou  

adresu, jednotka nezasahovala.  

 

06.20 - 10, Jetelová  

 - plastové kontejnery - 

 Příslušníci jednotky HZS Praha st.5 likvidovali vodním proudem 1B poţár odpadu 

ve dvou plastových kontejnerech. Poţárem byly kontejnery zcela zničeny. Příčinou 

vzniku poţáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení neznámým pachatelem. 

 Škoda: 14 000,-Kč 
  

06.31 - 15, Karosářská    

 - provozní objekt - 

 Jednotka HZS DP Hostivař byla vyslána k zajištění unikající vody v objektu. 

Příslušníci jednotky uzavřeli hlavní přívod vody a vodu odklidili pomocí hrabla. 

 

10.20 – 21, Zaříčanská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 a SDH Klánovice likvidovaly pomocí 

automobilového ţebříku a motorové pily nakloněný strom do komunikace. Předáno 

SDH Klánovice. 

 

11.15 – 10, Průběţná   

 -dopravní prostředky- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou 

osobních automobilů. Dvě osoby byly zraněny a v péči ZS. Jednotka provedla 

protipoţární opatření, zasypala vyteklé provozní kapaliny sorbentem a odstranila 

pomocí jeřábu vozidla z tramvajových kolejí. 

 

13.50 – 4, K Václavce     

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k poţáru na balkóně bytové jednotky 

v přízemí obytného domu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o 

poţár uskladněného materiálu na zateplení, který byl uhašen před příjezdem 

jednotky. Poţárem byl poničen právě rekonstruovaný balkon na ploše 1m
2 

a 

zplodiny hoření očadily balkónové dveře. Příčinou vzniku poţáru bylo vznícení 

pohankového polštáře odloţeného na balkon po předešlém nahřátí. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

15.50 – 5, Na Farkáně   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 7 a SDH Stodůlky byly vyslány k prověření kouře 

v dáli. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe příčinou vzniku poţáru bylo  

pravděpodobně vypalování kabelů. Nebezpečí nehrozilo a jednotka nezasahovala.  

 Škoda: 0,-Kč 

 

15.56 – 10, Jiţní spojka   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala sorbentem vyteklé provozní kapaliny 

uniklé z kamionu, kterému upadlo kolo. Předáno Policii ČR. 
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16.12 – 6, Nad tratí  

 -obytný objekt- 

 Jednotky HZS Praha stanic 2 a 11 likvidovaly proudem tlakové vody v dýchací         

 technice poţár ve sklepě v 1.PP obytného domu. Jednotka zachránila tři osoby 

 a dvě evakuovala. Jedna osoba byla předána ZZS pro intoxikaci zplodinami hoření. 

Jednotka dále odvětrala prostor sklepa a domovní komunikace. Poţárem by ly 

zasaţeny dvě sklepní kóje.  

 Škoda: 50 000 Kč 

 

19.58 -  13, Kodymova   

 -obytný objekt- 

 Jednotka SDH Stodůlky byla přivolána k případu úniku vody z prasklého rozvodu 

v domě. Příslušníci jednotky uzavřeli přívod vody do domu a vypnuli el. proud. 

 

20.41 -  4, Na Hřebenech   

 -provozní budova ČT- 

 Jednotka HZS ČT prověřila signalizaci EPS. K poţáru nedošlo, čidlo aktivováno 

ţhnutím izolace elektromotoru výtahu. K plamennému hoření nedošlo. 

 

22.40 -  5, Mikšovského   

 -obytný objekt- 

 Příslušníci jednotky HZS stanice 7 a SDH Stodůlky pomohli zdravotně postiţenému 

muţi. Po jeho pádu jej zpět uloţili na lůţko. 

 

23.12 -  3, Jana Ţelivského   

 -obytný objekt- 

  Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k úniku plynu v bytě uţivatelky pí 

Šmídkové. Po dojezdu bylo zjištěno, ţe plynová karma je vypnutá, ţádný plyn 

neunikal a nebezpečí nehrozí. 

 

05.02 -  2, Sokolská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k případu násilného otevření dveří 

bytu. Příslušníci jednotky se do bytu dostali oknem výstupem po automobilovém 

ţebříku. V bytě nalezen pouze pes. Další opatření provedla PČR. 

 
 


