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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 07. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 06. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 07. 06. 2010 

 
10.30 – 8, Bulovka  
 -nemocnice- 
 Jednotka HZS Praha odstranila padající omítku z budovy nemocnice pomocí AZ 30. 

Případ byl předán PČR.  
 
11.39 – 4, Na Dolinách 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě za asistence a na 

žádost PČR.   
 
11.44 – 18, K Avii  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM na komunikaci. Případ byl předán 

Městské policii. 
 
12.05 – 4, Jižní spojka 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala olej na komunikaci po dopravní nehodě 

osobního automobilu. Případ byl předán PČR. 
 
12.36 – 2, Karlovo náměstí  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

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

 
12.57 – 11, Kloknerova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha snesla na žádost Městské policie vrata, která byla uvolněná na 

plotě pozemku vedle komunikace.  
 
13.52 – 9, Novovysočanská 
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár komunálního odpadu v plastové popelnici. 

Dle sdělení velitele zásahu ke škodě požárem nedošlo. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření popřípadě úmyslné zapálení.  

 
13.52 – 13, Siemensova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla přivolána k odchytu kuny na parapetu obytného domu. 

Kuna v domě údajně žije, jednotka ponechala odchyt na majiteli zvířete.  
 
13.54 – 6, K vinici 
 -park- 
 Jednotka SDH Lysolaje likvidovala pomocí vysavače roj včel, který se usadil na 

stromě v parku.  
 
14.44 – 4, Hudečkova 
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě za asistence a na 
žádost PČR.  Z bytu před otevřením vyskočil uživatel bytu.  

 
14.54 – 8, Sokolovská 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP provedla ochlazení kolejiště tramvajové soupravy v délce cca 

500 metrů.  
 
15.26 – 13, Heranova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové pily strom, který padl přes 

komunikaci.  
 
15.50 – 6, Aviatická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Letiště sorbentem zasypala PHM uniklé na letištní ploše, zřejmě 

z čerpání paliva do letadla.  
 
15.53 – 1, Mezibranská 
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osobu, která uvízla v kabině výtahu ve vestibulu 

stanice metra Muzeum.  
 
16.23 – 6, Bělohorská  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plastovém 

kontejneru, který byl plamenným hořením zcela zničen. Příčinou vzniku požáru byla 
pravděpodobně nedbalost při kouření popřípadě úmyslné zapálení.  

 
16.49 – 1, Revoluční 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS DPP provedla ochlazení kolejiště tramvajové soupravy v délce cca 

500 metrů.  
 
19.23 – 7, Za elektrárnou 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM na komunikaci v délce cca 300 

metrů. Vyrozuměna TSK. 
 
19.55 – 11, V zatáčce  
 -keř- 
 Jednotka HZS Praha provedla za použití vysavače a chemie odstranění včelího 

roje, který se usadil na keři v MŠ. 
 
20.34 – 1, Pštrossova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu požáru v obytném domě. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že se jednalo o grilování.  
 
21.27 – 4, Horní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost PČR otevření bytové jednotky. Uvnitř 

nalezena osoba ex.  
 
22.06 – 3, Bořivojova 
 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha provedla zasypání uniklých PHM a provizorní zatmelení 
proražené nádrže. 

 
00.24 – 9, Freyova 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve 

dvou plechových kontejnerech. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření 
nebo úmyslné zapálení. 

 
00.58 – 4, Novodvorská 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve 

třech plechových kontejnerech. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení. 
 
01.08 – 4, Vavřenova 
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v 

plastovém kontejneru. Požárem byl poškozen kontejner. Příčinou vzniku požáru 
bylo úmyslné zapálení. 

 
01.34 – 6, Božkova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha sorbentem zasypala PHM na komunikaci v délce cca 12 x 2 

metry. 
 
02.26 – 3, Bořivojova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu ve 

dvou plastových kontejnerech. Požárem byly kontejnery poškozeny. Příčinou vzniku 
požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení. 

 
02.46 – 4, Vavřenova 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v 

plastovém kontejneru. Požárem byl poškozen kontejner. Příčinou vzniku požáru 
bylo úmyslné zapálení. 


