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

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

 

07.25 – 5, U Kotlářky   

 - les - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k požáru lesa. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, že se nejednalo o požár, ale o uhašené ohraničené ohniště. Jednotka 

nezasahovala. 

 

07.32 – 16, Výpadová   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej, který vytekl z poškozeného 

automobilu na komunikaci. 

 

10.58 – 6, Aviatická   

 - letiště - 

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, že se jednalo o planý poplach. 

 

11.08 – 8, Sokolovská   

 - metro - 

 Jednotka HZS DPP byla vyslána k vyproštění osoby z výtahu. Osoba vyproštěna 

před jejím příjezdem. Jednotka HZS Praha nezasahovala. 

 

13.57 – 1, Valdštejnská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM a odpojila AKU  u havarovaného 

vozidla. Případ byl předán Policii ČR. 

 

15.05 – 14, Bezdrevská   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej, který vytekl z poškozeného 

automobilu na komunikaci. 

 

16.17 – 17, Na Radosti   

 - metro - 

 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení čidla EPS. Průzkumem na místě bylo zjištěno, 

že se jednalo o planý poplach. 

 

17.05 – 4, Hornokrčská   

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha pomohla ZZS snést pacienta z 1. patra do jejich vozidla. 

Případ byl předán ZZS. 

 

17.05 – 14, Pelušková   

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha asistovala zaměstnancům Pražské plynárenské, a.s. při práci 

na poškozeném plynovodu, ze kterého unikal zemní plyn. 

 

17.21 – 3, Nám. Jiřího z Lobkovic  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem v dýchací technice požár lůžkovin, 

matrace a oblečení uloženého na dřevěné posteli v bytové jednotce č. 12 velikosti 

2+1 v 2.NP. Zplodiny hoření slabě očadily jednu místnost. Příčinou vzniku požáru 

byla nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. Na místě Policie ČR.  
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 Škoda:  5000 Kč 

 

19.14 – 1, U obecního dvora   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla společně s plynárenskou pohotovostí 

uzavření přívodu plynu do bytové jednotky z důvodu jeho slabého úniku. 

 

19.31 – Nábř. Edvarda Beneše  

 -osobní automobil- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala 1 C proudem požár izolačního nástřiku 

na spodní části karoserie osobního automobilu Škoda Felicia, v prostoru 

koncového dílu tlumiče výfuku. Příčinou vzniku požáru byla nepředpokládaná 

změna provozních parametrů. 

 Škoda: 5.000,- Kč 

 

19.47 – 1 U nemocnice   

 -nemocnice- 

 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla ve Všeobecné fakultní nemocnici, pavilon 

K, odstranění prstýnku z chirurgické oceli z prstu osobě, která jej nemohla sundat   

a vyhledala lékařskou pomoc. 

 

20.18 – 10, Švehlova   

 -provozní budova- 

 Jednotka HZS Mitas provedla odvětrání místnosti, které vzniklo v důsledku 

prasklého klínového řemene na podestě v 7.NP. 

 

20.24 – 10, Bramboříková   

 -obytný objekt- 

 Jednotka HZS Praha stanice 5 vyprostila 2 osoby z výtahu, který zastavil mimo 

určenou polohu. Bylo provedeno zajištění výtahu proti opětovnému použití. 

 

20.57 – 19, Semilská   

 -komunikace- 

 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu úniku plynu. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, že se jednalo o odtlakování plynovodu Plynárenskou 

pohotovostí z důvodu havárie v ulici Pelušková. 

 

01.22 – 11, Chilská   

 -volné prostranství- 

 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána k případu požáru u areálu Skanska. 

Průzkumem nic nenalezeno. 


