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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 23. 07. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 22. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 23. 07. 2010 

 
06.16 - 6, Aviatická 
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
07.49 – 1, Půtova 
 -plynové potrubí- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 ve spolupráci s plynárenskou pohotovostí ochladila a 

propláchla vodou 20 m plynového potrubí, ve kterém docházelo ke ţhnutí prachu po 
provádění prací. 

 
08.44 – 4, Soudní  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nalezená osoba pravděpodobně exitus. Předáno ZZS. 
 
08.45 – 8, Bínova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky. V bytě nalezená osoba při vědomí předána ZZS. 
 
10.04 – 4, Jílovská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k prověření kouře v domě. Průzkumem 

zjistila, ţe se jednalo o spálené potraviny. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při 
přípravě potravin. 

 
10.48 – 4, Pod vinohradem 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k prověření poţáru plynového sporáku. 

Průzkumem zjistila, ţe se jednalo o prasklou desku na plynovém sporáku. 
 
12.26 – 4, Marie Cibulkové 
 - komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem olej vyteklý na komunikaci 

z osobního automobilu. 
 
12.30 – 21, Hodkovská 
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 sundala pomocí AZ-30 kotě ze stromu z výšky cca 

10 m. 
 
12.58 – 6, Aviatická 
 -letiště- 
 Jednotka HZS Letiště Praha zasypala sorbentem uniklou hydraulickou kapalinu. 
 
14.31 – 4, U plynárny 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala následky dopravní nehody OA. Jednotka 

zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR. 
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14.41 – 8, Křiţíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

koupelny. Osobu při vědomí předala Policii ČR. 
 
16.07 – 10, Jabloňová 
 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala následky dopravní nehody dvou OA. 

Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny, odpojila AKU a odstranila havarované 
vozidlo z komunikace. Předáno PČR. 

 
16.14 – 6, Hošťálkova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla za asistence Policie ČR násilný vstup do 

bytové jednotky oknem po ţebříku. Uvnitř nalezla osobu při vědomí a předala ji ZZS. 
 
16.36 – 5, Lidická 

-kontejner-  
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového 

kontejneru. Příčinou vzniku byl pravděpodobně úmysl nebo kouření. Na místě 
Policie ČR. 

 
17.02 – 4, Svojšovická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 byla vyslána ke vtékající vodě do bytu. Průzkumem 

zjištěna voda vytékající z bytu o podlaţí výše. Voda uzavřena uţivatelem. 
 
17.32 – 6, Na Petřinách 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 provedla za přítomnosti uţivatelky násilný vstup do 

bytové jednotky oknem po ţebříku.  
 
18.05 – 17, Hostavická  
 -volné prostranství- 
 Jednotka SDH Řepy likvidovala chemií a vysavačem vosí báň. 
 
18.20 – 9, U Elektry 
 - vodní tok – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, byla vyslána k případu zapáchající neznámé látky 

vtékající do vodního toku potoka Rokytky. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jedná o 
výtok z vyústění splaškové kanalizace. Jednotka nezasahovala. O případu byl 
informován pracovník odboru ŢP MHMP, který zítra zajistí odběr vzorků.  

 
19.07 – 11, Chilská 
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha, st. 4, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla 

odpojením AKU zajištěna proti poţáru. Únik PHM a provozních kapalin byl 
likvidován sorbentem. Vozidla byla z vozovky odstraněna do odstavného pruhu. 
Případ byl předán Policii ČR. 

 
20.07 – 8, K Březince 
 - obytný objekt – 
 Jednotka SDH Březiněves zlikvidovala pomocí chemie a vysavače vosí hnízdo. 
 
20.49 – 8, Sokolovská  
 - komunikace – 
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 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila pomocí motorové pily větev délky cca 4 m 
spadlou na vozovku. Větví byla zasaţena dvě zaparkovaná vozidla, která odjela 
před dojezdem jednotky. 

 
21.52 – 7, Na Maninách 
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila pomocí motorové pily větev spadlou na 

komunikaci pro pěší. Větví byl poškozen u chodníku zaparkovaný OA. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
22.26 – 7, U Staré plynárny  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, odstranila pomocí motorové pily větev spadlou na 

vozovku. 
 
00.36 – 19, Letců  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 10, likvidovala sorbentem PHM vyteklé z OA Š Felicia. Na 

místě MP. 
 
 
00.49 – 8, Pod Plynojemem  
 - stavební buňka – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, likvidovala v DT jedním C proudem a tlakovou vodou od 

cisterny plně rozvinutý poţár stavební buňky pronajaté majitelem občanům bez 
stálého pobytu. Plamenným hořením byla buňka zcela zničena. V průběhu 
hasebního zásahu bylo v buňce nalezeno silně ohořelé torzo lidského těla 
nezjištěné totoţnosti. Totoţnost zjišťuje Policie ČR. Ohledání bylo provedeno za 
přítomnosti příslušníků Policie ČR – operativního výjezdu SKPV KŘP hl. m. Prahy, 
SKPV OŘP Praha III a MO Libeň. Byl nasazen sluţební pes s psovodem Policie ČR 
na vyhledávání akcelerantů hoření s negativním výsledkem.  

 
03.38 – 6, Aviatická 
 - letiště – 
 Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, ţe smyčka 

EPS byla aktivována vlivem vysoké vlhkosti čidla. Jednalo se o planý poplach. 


