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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 14. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 13. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 14. 07. 2010 

 
06.19 - 8, Lodžská 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha st. 3 byla vyslána k zajištění úniku PHM na komunikaci. 

Příslušníci jednotky zasypali olejovou skvrnu na ploše cca 40 m2 sorbentem. 
 
07.37 – 3, Seifertova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, likvidovala zasypáním sorbentem PHM vytékající 

z motocyklu, který ležel na komunikaci. 
 
07.56 – 4, Na Hřebenech 
 - technicko-administrativní budova – 
 Jednotka HZS ČT prověřila aktivaci smyčky EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že čidlo 

EPS bylo aktivováno pravděpodobně vlivem zvýšené vlhkosti. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
08.17 – 13, U Jezera 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, provedla pomocí lezecké techniky vstup přes balkón bez 

poškození do bytové jednotky v 9. NP panelového domu. V bytě se nacházel 
zraněný muž se zlomenou nohou. Byl předán přivolané ZZS. Případ byl předán MP. 

 
09.12 – 4, Na Hřebenech 
 - technicko-administrativní budova – 
 Jednotka HZS ČT prověřila aktivaci smyčky EPS. Příčina aktivace nebyla zjištěna. 

Jednalo se o planý poplach. 
 
10.23 – 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt – 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila aktivaci smyčky EPS v objektu farmabloku. 

Průzkumem bylo zjištěno, že čidlo EPS bylo pravděpodobně aktivováno prachem při 
výměně prachových filtrů v objektu. Jednalo se o planý poplach. 

 
10.57 – 17, Karlovarská 
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 2, byla vyslána k DN kamiónu s nákladem elektroniky, 

který se převrátil na bok. Při DN byl poškozen sloup VO a cca 60 m svodidel. Byla 
vyrozuměna pohotovost ELTODO a TSK. Kamión byl nejprve zajištěn proti pohybu 
pomocí automobilového navijáku a poté byl odpojením AKU zabezpečen proti 
požáru. Pomocí rozbrusu byla odstraněna poškozená svodidla kolem vozidla. 
Vyproštění vozidla a přeložení nákladu provedla vlastními prostředky přepravní 
firma, která se dostavila na místo. Případ byl předán Policii ČR. 

 
11.16 – 10, Průběžná 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, otevřela pomocí planžety zabouchnuté vchodové dveře 

do bytu zdravotně postižené osoby. Předáno uživateli bytu. 
 
 
11.17 – Tulipánová 



 

2 

 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, provedla pomocí lezecké techniky vstup oknem bez 

poškození do bytové jednotky ve 4. NP panelového domu. V bytě byl nalezen 
nemohoucí muž při vědomí. Na místo se dostavil syn postiženého muže. Případ byl 
předán ZZS. 

 
14.14 – 18, Tupolevova 
 - porost – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala tlakovou vodou požár suchého porostu na 

ploše cca 1 x 4 m. Požár byl lokalizován občany před dojezdem jednotky pomocí 
PHP. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření. 

 
14.17 – 19, Cukrovarská  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila následky dopravní nehody OA. Vozidlo bylo 

odpojením AKU zajištěno proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Zraněný řidič byl ZZS převezen do nemocnice před dojezdem 
jednotky. Případ byl předán Policii ČR. 

 
16.26 – 6, Aviatická 
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci smyčky EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že 

EPS byla aktivována pravděpodobně vlivem poruchy čidla. Jednalo se o planý 
poplach. 

 
18.04 – 3, Blodkova 
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 1, provedla pomocí AZ vstup oknem bez poškození do 

bytové jednotky v činžovním domě. Případ byl předán ZZS a Policii ČR. 
 
20.23 – 9, K lipám 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a insekticidního přípravku vosí 

hnízdo na balkóně obytného domu. Případ byl předán majitelce. 
 
20.42 – 11, Tomíčkova  
 -porost- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody a ženijním nářadím požár 

lesního porostu na ploše cca 1x1 m. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně 
nedbalost při kouření, škoda požárem nevznikla. 

 
20.52 – 18, Ostravská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu z výtahové kabiny, která se zastavila mimo 

určenou polohu. Výtah byl zajištěn proti dalšímu pohybu, případ byl bez předání. 
 
23.33 – 5, U Dívčích hradů 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha pomohla s vyproštěním uvízlého kamionu pomocí navijáku, 

případ byl předán řidiči vozidla.  
 
00.33 – 14, Ocelkova  
 -porost- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár travního porostu na 

ploše cca 5x5 m. Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při kouření, 
škoda požárem nevznikla. 
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00.49 – 4, Mojmírova  
  -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost ZZS vstupní dveře do bytu v 5.NP 

obytného domu. V bytě byl nalezen muž, případ byl předán ZZS a Policii ČR. 
 
04.05 – 6, Aviatická 
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. 

Příčinou aktivace hlásiče byla unikající pára, jednalo se o planý poplach.  
 


