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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 26.06.2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 25.06.2010 do 06.00 hodin dne 26.06.2010 

 
09.30 – 17, Na Radosti  
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP  vyprostila osobu z výtahu ve stanici metra.  
 
09.40 – 13, Pražský okruh  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly 

z nákladního automobilu. Případ byl bez předání. 
 
10.18 – 18, Fryčovická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Letňany likvidovala roj včel v koruně stromu. Případ byl bez předání. 
 
10.29 – 11, Josefa Bíbrdlíka  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl z osobního 

automobilu. Případ byl předán Policii ČR. 
 
11.24 – 7, Plynární  
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP byla vyslána k případu vyproštění osob z výtahu ve stanici 

metra. Osoby byly vyproštěny před příjezdem, jednotka nezasahovala. 
 
11.31 – 13, Zvoncovitá  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru na tříděný odpad. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření 
nebo úmyslné zapálení, požárem byl kontejner zničen. 

  
11.49 – 11, Mikulova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala PHP CO2 požár elektroinstalace v rozvodné skříni 

na chodbě ve 12.NP obytného domu. Požárem byly poškozeny čtyři jističe a část 
přívodních kabelů (v délce cca 15 cm). Příčinou vzniku požáru byla provozně 
technická závada elektroinstalace. 

  
 
12.09 – 5, Podbělohorská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku roj včel 

v koruně stromu. Případ byl bez předání. 
 
12.38 – 17, Na Radosti 
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Zličín. Příčinou 

aktivace hlásiče byla porucha čidla, jednalo se o planý poplach. 
 
14.18 – 14, Bohuslavická  
 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej a naftu na vozovce, které unikly 
z převráceného barelu. Případ byl předán Městské policii. 

 
 
14.30 – 15, Pražská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR vstupní dveře do bytové 

jednotky ve 2.NP obytného domu. V bytě byl nalezen muž (exitus), případ byl 
předán ZZS a Policii ČR. 

 
14.41 – 5, Kmochova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem fritovací olej na vozovce. Případ byl bez 

předání. 
 
14.51 – 8, Sokolovská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí výškové techniky,vysavače a insekticidního 

přípravku roj včel na sloupu trolejového vedení. Případ byl bez předání. 
 
16.12 – 4, Pobřežní cesta  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu na volném 

prostranství v opuštěném oploceném areálu. Příčina vzniku požáru nebyla zjištěna, 
škoda požárem nevznikla. 

  
16.23 – 10, U kombinátu  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ZZS vstupní dveře do bytové jednotky, po 

vstupu přes okno pomocí výškové techniky. V bytě byla nalezena osoba při vědomí, 
případ byl předán ZZS a Policii ČR. 

 
17.04 – 6, U myslivny  
 -komunikace- 
 Jednotky HZS Praha a SDH Suchdol zajistily proti vzniku požáru místo po dopravní 

nehodě tří osobních automobilů a zasypaly sorbentem uniklé provozní kapaliny. 
Zraněná osoba byla odvezena ZZS před příjezdem, jednotky dále vyprostily 
havarovaná vozidla od sebe. Nehoda byla bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
17.52 – 6, Vítězné náměstí  
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP vyprostila osobu z výtahu ve stanici metra. 
 
21.15 – 6, Patočkova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS DPP odstranila z vozovky spadlý kabel z vánočního osvětlení.  
 
21.20 – 2, Na zbořenci  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu valícího se kouře z bytu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny. Jednotka 
provedla odvětrání bytu přirozenou cestou. V bytě se nikdo nenacházel. Příčinou 
vzniku požáru byla nedbalost uživatele bytu, který opustil byt při přípravě potravin 
na elektrickém sporáku zn. ARISTON. 

  
22.51 – 5, Aleny Santarové  
 - kontejner – 
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 Jednotka HZS Praha stanice 8 likvidovala tlakovou vodou požár odpadu 
v plastovém kontejneru. Plastový kontejner byl požárem zcela zničen. Příčinou 
vzniku požáru byla nedbalost neznámé osoby při kouření nebo úmyslné zapálení.  

 
03.25 – 4, Bartošova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla volána na žádost PČR k otevření bytu z důvodu 

tekoucí vody. Byt otevřen před příjezdem jednotky uživatelkou bytu. Voda byla 
uzavřena. 

 
04.09 – 21, Českobrodská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS DPP zasypala sorbentem uniklý olej z autobusu MHD, po najetí na 

uvolněný poklop kanálu. Poklop vrácen na své místo. Na místě PČR. 
 
 


