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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne  13. 11. 2009 

 

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

                    od 06.00 hodin dne  12. 11. 2009 do 06.00 hodin dne 13. 11. 2009 

 

06.59 - 8, Ďáblice, Cínovecká 

 - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě  

osobního a nákladního automobilu. Příslušníci jednotky provedli opatření proti 

vzniku poţáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 

07.57 - 21, Běchovice, Českobrodská 

 - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě  

osobního automobilu. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru, 

uniklé ropné produkty zasypali sorbentem a po zadokumentování nehody Dopravní 

policií vozidlo postavili na kola. 

 

09.04 - 11, Majerského  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost uţivatele a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytu v 2.NP obytného domu. 

 

09.08 - 10, Bohdalecká 

 - ţeleznice - 

 Jednotka HZS SŢDC likvidovala následky dopravní nehody - vykolejení rychlíku. 

 

10.26 - 1, Na Františku 

 - řeka - 

 Potapěč jednotky HZS Praha st. 6 vyprostil z Vltavy potopený předmět - součást 

automatu na čokoládu. 

 

10.53 - 6, Aviatická 

 - letiště - 

 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 

 

11.19 - 9, Šluknovská  

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup oknem do bytu v 6.NP obytného domu. 

 

12.11 - 6, José Mártího 

 - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou 

osobních automobilů. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru 

a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 

12.21 - 10, 28. Pluku  

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí krátkého B proudu poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. Pravděpodobnou příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost 

při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 
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13.03 - 12, Kutilova 3061 

 - strom - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí dţberové stříkačky doutnání odpadu 

v dutině stromu. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna. 

 

13.04 - 16, Zbraslav, Strakonická 

 - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty 

zasypali sorbentem. 

 

13.37 - 7, Tovární 

 - obytný objekt - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C poţár v kuchyni garsoniéry v 3.NP 

činţovního domu. V průběhu zásahu byly přivolanou ZZS prohlédnuty obě 

uţivatelky bytu. Příčinou vzniku poţáru, kterým vybavení kuchyně nebylo prakticky 

poškozeno, byla neopatrnost při pouţívání elektrického dvouploténkového vařiče. 

 

13.55 - 10, Sazečská  

 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu ÚD Malešice. Jednalo se 

o planý poplach. 

 

14.37 - 16, Zbraslav, Strakonická  

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha sundala pomocí nastavovacího ţebříku na ţádost policie ze 

sloupu tělo oběšené osoby. 

 

15.30 - 21, Zaříčanská  

  - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě tří 

osobních automobilů. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru 

a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 

15.37 - 6, Roztocká  

 - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dodávky. Příslušníci jednotky 

provedli opatření proti vzniku poţáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 

16.31 - 3, Slezská 

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí krátkého B proudu poţár odpadu 

v plechovém kontejneru. 

 

17.17 - 10, Záběhlická 

 - komunikace -  

 Jednotka HZS Praha Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě tří 

osobních automobilů. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku poţáru 

a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 

 

18.12 - 18, Čakovice, Něvská 

 - komunikace - 

 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe osobního automobilu. 
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21.37 – 8, Toruňská 

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k poţáru odpadu v kontejneru. Poţár byl 

likvidován před příjezdem jednotky Policií ČR. Jednotka nezasahovala. Příčina 

vzniku poţáru nebyla zjištěna.  

 

02.07 – 8, Famfulíkova 

 - odpad - 

 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře. Průzkumem na místě  bylo 

zjištěno, ţe se jednalo o kouř z vypalovaných kabelů. Poţár byl uhašen před 

příjezdem jednotky, která nezasahovala. Příčinou vzniku poţáru bylo pouţívání 

otevřeného ohně neznámou osobou.  

 

03.57 – 14, Bryksova 

 - kontejner - 

 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár komunálního odpadu 

v kovovém kontejneru. Příčina vzniku poţáru nebyla zjištěna.  

 

 

 

                                                                                                Hasičský záchranný sbor 

                                                                                                   hlavního města Prahy 

                                                                                                    plk. Ing. Jiří Hošek    

 
 


