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Hlášení o požárech a zásazích hasi čských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 05. 11. 2009  do 06.00 hodin dne 06.  11. 2009 
 
08.16 - 4, Zálesí  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Metro Kačerov byla vyslána k dopravní nehodě autobusu MHD. 

Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM 
zasypali sorbentem. 

 
08.42 - 6, Horoměřická   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st. 2 byla vyslána k údajnému požáru automobilu. Průzkumem 

bylo zjištěno, že se jednalo o poškozený chladič motoru, jednotka nezasahovala. 
 
09.13 - 14, Národních hrdinů  
 - vodní hladina - 
 Jednotky HZS Praha st.5 a 3 likvidovali pomocí sorpčních hadů a sorbentu  

olejovou skvrnu na Štěrboholském potoce. Místo zdroje znečištění bylo předáno 
pracovníkům životního prostředí. 

 
09.58 - 4, Vlnitá  
 - rozestavěný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k asistenci ZZS při transportu zraněného 

dělníka z výškové budovy. Příslušníci jednotky osobu snesli do vozidla ZZS pomocí 
vakuových nosítek. 

 
10.03 - 7, Jankovcova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byl 

případ předán příslušníkům policie ČR. 
 
11.37 - 16, Josefa Houdka  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.8 byla vyslána k dopravní nehodě. Příslušníci jednotky na 

místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. 
 
11.58 - 4, Pujmanové  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.6 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena osoba v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
12.17 - 4, U plynárny  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů. Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a 
uniklé PHM zasypali sorbentem. 

 
13.30 - 8, Famfulíkova  
 - volné prostranství - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.3 likvidovali vodou ze džberové stříkačky požár 

nízkého porostu na ploše cca 1 x 1m. Požárem ke škodě pravděpodobně nedošlo. 
Příčinou vzniku byla nedbalost dětí při manipulaci s otevřeným ohněm, případně při 
odhození nedopalku cigarety. Vyloučit nelze ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 0,-Kč 
   
14.25 - 5, Na Zámyšli  
 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 
v bytě nalezena osoba v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 

 
16.15 - 2, Plavecká  
 - osobní automobil - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 likvidovali PHP 5 CO2 požár uvnitř palubní 

desky osobního automobilu Alfa Romeo. Požár byl před příjezdem jednotky 
lokalizován pomocí 1ks PHP. Požárem byla zničena část vnitřního prostoru palubní 
desky a čelní okno. Zplodinami hoření byl částečně poškozen i interiér automobilu. 
Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace ve střední části 
palubní desky automobilu. 

 Škoda: 50 000,- Kč 
  
17.15 - 19, Schoellerova  
 - vodní plocha - 
 Jednotka HZS Praha st. 10 byla vyslána k záchraně muže z rybníka. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že muž byl vytažen příslušníky PČR. Jednotka nezasahovala 
 
17.39 - 11, Lešanská  
 - komunikace -  
 Jednotka HZS Praha st.4 byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních 

automobilů. Příslušníci jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a 
uniklé PHM zasypali sorbentem. 

 
18.13 - 7, Poupětova  
 - volné prostranství - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána ke zjištění původu kouře v prostranství. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o požár odpadu. Požárem ke škodě 
nedošlo. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně pálení neznámou osobou. 

 Škoda: 0,-Kč 
  
18.43 – 13, Bellušova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě na žádost PČR a 

za její asistence.  
 
18.46 – 7, Hlávkův most  52 
 -zimní stadion- 
 Jednotka HZS Praha provedla měření koncentrace v areálu zimního stadionu, kde 

mělo dojít k úniku čpavku. Měření nezaznamenalo zvýšené hodnoty.  
 
19.09 – 21, Českobrodská   21 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody tří osobních automobilů. 

Jednotka sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU. Případ byl předán PČR. 
 
21.03 – 8, U Školské zahrady x Náhorní  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
 Škoda: 0 Kč 
  
 
 
 
22.43 – 8, K Olympiku  
  -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plechovém 

kontejneru. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 
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 Škoda: 0 Kč 
  
03.26 – 9, Spojovací 205 1109008665   KA 1  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár malého množství odpadu (1x1 

metr) v místě pro odkládání nepotřebných reklamních letáků v domě určeném k 
rekonstrukci. Jednotka dohasila malé ohnisko požáru a odvětrala domovní 
komunikaci. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna. 

 Škoda: 0 Kč 
  
05.40 – 4, Svojšovická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM vyteklé na komunikaci ze 

zaparkovaného osobního automobilu.  
 
 


