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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 28. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 27. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 28. 07. 2010 

 
 
07.20 - 6, Bubenská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě. Příslušníci jednotky  na 

místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM zasypali sorbentem. 
 
07.57 - 10, Ruská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali skvrnu uniklého paliva sorbentem. 
 
09.27 - 2, Šafaříkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla 

v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS. 
 
09.49 - 15, U kabelovny  
 - provozní objekt - 
 Jednotka HZSP Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS č.5121. 

Průzkumem bylo zjištěno, že reakci čidla způsobil výron prachu při stavebních 
pracích.  

 
10.00 - 19, Oderská  
 - provozní objekt - 
 Příslušníci OBZP a ODPR HZS Praha provedli došetření případu požáru 

technologie galvanického pokovování. Na místě požáru byla zahájena tematická 
kontrola požární ochrany a byla zajištěna provozní dokumentace ve vztahu 
k technologii provozu.  

   
 
13.04 - 4, Podle Kačerova  
 - kabelový kanál - 
 Jednotka HZS DPP (st. Kačerov) byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem bylo zjištěno, že reakci čidla způsobila vlhkost v prostoru.  
 
13.48 - 4, U Botiče  
 - nepoužívaný objekt - 
 Příslušníci jednotky HZS Praha st.6 likvidovali uhašený požár odpadu v objektu 

patrových buněk. Požárem ke škodě nedošlo. Příčina vzniku požáru souvisí 
s pohybem bezdomovců v prostoru a pravděpodobně se jednalo o nedbalost 
neznámé osoby při používání otevřeného ohně. Vyloučit nelze ani úmyslné 
zapálení. 

   
15.59 - 9, Drahobejlova  
 - prodejna - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v prodejně nářadí. Průzkumem 

na místě bylo zjištěno, že zakouření způsobilo jiskření na kontaktech a doutnání 



 

2 

izolace elektroinstalace pod stropními podhledy, požár samouhasl po odpojení 
přívodu el. energie. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace. 

  
16.47 - 11, Hrudičkova  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeži PHM. 

 
17.27 - 11, Leopoldova   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeži PHM. 

 
23.36 – 5, Pivcova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému skoku muže ze střechy domu. 

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
04.35 – 2, Mánesův most  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár ve čtyřech plastových 

kontejnerech, které stály vedle sebe v těsné blízkosti. Požárem byly kontejnery 
zcela zničeny. Příčinou vzniku požáru bylo pravděpodobně úmyslné zapálení nebo 
nedbalost – vysypání žhavých nedopalků cigaret.  

   
 


