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

                    od 06.00 hodin dne 03. 10. 2009 do 06.00 hodin dne 04. 10. 2009 

 

07.43 – 14, Záluţská   

 -nádraţí- 

 Jednotka HZS SŢDC provedla odstranění větví, které bránily v průjezdním profilu 

ţelezniční tratě.  

 

07.59 – 1, Václavské náměstí   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost PČR měření nebezpečných látek v okolí 

osobního automobilu RENAULT. 

 

08.21 – 5, Butovická  

 -automobil- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár v podlaze osobního 

automobilu RENAULT Espace, který uţivatel vozidla odstavil na kraji komunikace. 

Poţár poškodil celou spodní část vozidla, část palubní desky a čelní sklo. Příčinou 

vzniku poţáru byla technická závada, pravděpodobně na palivovém systému.  

 Škoda: 100.000,- Kč 

  

08.34 – 6, Aviatická   

 -komunikace- 

 Jednotka  HZS Letiště Praha sorbentem zasypala PHM vyteklé na letištní plochu 

z neznámého zdroje.  

 

10.26 – 4, Na hřebenech    

 -administrativní objekt- 

 Jednotka HZS ČT prověřila hlášení EPS v areálu administrativní budovy. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o  planý poplach. 

 

10.27 – 10, Dětská   

 -obytný objekt- 

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

za její asistence. 

 

10.28 – 4, Jiţní spojka   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody čtyř osobních 

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

PČR. 

 

10.50 – 5, K Barrandovu    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

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

PČR. 

 

11.01 – 14, Průmyslová   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM uniklé na komunikaci z nákladního 

automobilu.  

 

11.07 – 11, Obrovského   
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 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha odvětrala zakouřené prostory kotelny, kam unikal kouř 

z nedokonalého spalování kotle na tuhá paliva.  

 

12.11 – 8, Sokolovská   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha odvětrala prostory bytového domu, kde byl cítit zápach po 

kouři.  

 

12.58 – 4, Horáčkova   

 -obytný objekt- 

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

za její asistence. V bytě protékala voda. 

 

14.28 – 4, Ke Krči - Vrbova  

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala poţár izolace vyřazených el. kabelů a odpadu na 

malém ohništi. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při rozdělávání ohně 

v přírodě.  

 Škoda: 0 Kč 

 

15.33 – 10, Malešická    

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému poţáru na volném prostranství. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o  planý poplach.  

 

15.57 – 14, Kardašovská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému úniku PHM z automobilu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o  planý poplach.  

 

16.52 – 2, Blanická x Vinohradská    

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM uniklé na komunikaci z osobního 

automobilu.  

 

16.52 – 15, Hornoměcholupská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody uţitkového automobilu. 

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

 

22.26 – 10, Na Slatince   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Letiště prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, jednalo 

se o planý poplach. 

 

23.14 – 10, V olšinách  

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu ve světlíku  

obytného domu na ploše cca 1 x 1 metr . Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0,- Kč 

  

23.24 – 5, Nádraţní   

 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Bylo provedeno odpojení AKU a zasypání uniklých provozních kapalin 

sorbentem. 

 

23.45 – 9, Prosecká   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS DPP Hostivař prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo nic zjištěno, 

jednalo se o planý poplach.  

 

05.57 - 15, U Kabelovny   

 - výrobní objekt - 

 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 

 


