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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 30. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 29. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 30. 07. 2011 

 
07.56 - 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
08.36 - 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
09.00 - 20, Horní Počernice, Dobšická  
 - obytný objekt - 
 Při došetření požáru bylo detailně ohledáno požářiště a doplněna fotodokumentace. 

Služební pes cvičený na vyhledávání akcelerantů nepotvrdil přítomnost hořlaviny na 
požářišti, přesto nelze zcela vyloučit úmyslné zapálení jako příčinu vzniku požáru. 
Rovněž nelze vyloučit ani skutečnost, že byl požár způsoben technickou závadou 
elektroinstalace. 

  
10.24 - 6, Terronská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha ve spolupráci s pohotovostí Pražské plynárenské a.s. 

zabránila uzavřením hlavního ventilu úniku plynu z poškozeného potrubí.  
 
10.30 - 12, Petržílova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v obytném domě. Zde byla nalezena mrtvola ženy, případ byl předán 
Policii ČR a ZZS. 

 
11.39 - 2, Belgická  
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové řetězové pily nalomenou větev, 

která ohrožovala provoz na komunikaci. 
 
11.49 - 2, Koperníkova    
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí motorové řetězové pily nalomenou větev, 

která ohrožovala provoz na komunikaci. 
 
14.24 - 12, Do Lipin  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 2C požár travního porostu a křoví na ploše 

cca 50 x 60m.  
 
15.41 - 5, K Barrandovu   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k hromadné dopravní nehodě dvou osobních 

a čtyř nákladních automobilů. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku 
požáru a uniklé ropné produkty zasypali sorbentem. 
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15.57 - 13, Pražský okruh   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

ze zadřeného motoru dodávky. 
 
17.28 - 6, Alžírská  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C požár travního porostu a křoví na ploše 

cca 5 x 6m v blízkosti železniční trati.  
 
18.54 – 16, Závist   
 - strom – 
 Jednotka HZS Praha odstranila pomocí AZ větev, která hrozila pádem na 

komunikaci. 
 
19.01 – 2, Vodičkova   
 - metro – 
 Jednotka HZS DPP vyprostila osobu, která se ocitla v prostoru kolejiště. Osoba byla 

následně předána do péče ZZS. 
 
20.25 – 11, Brandlova  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu s nemohoucí osobou 

uvnitř. Jednotka provedla do bytu násilný vstup balkonovými dveřmi za pomoci 
lezecké techniky a uvnitř nalezenou osobu předala do péče ZZS. Na místě Policie 
ČR. 

 
21.47 – 3, Českobratrská  
 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru.  
 
00.12 – 21, Holšická 
 - rozvodná skříň – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 3 RHP CO2 a písku požár laminátové 

rozvodné skříně, která byla požárem zcela zničena. Na místo se dostavila 
pohotovost RZ.  

 
01.21 – 14, Šromova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu, která se po pádu nacházela v kanalizaci 

v cca 3m hloubce. Jednotka předala osobu do péče ZZS a zajistila otvor proti další 
nehodě. 

 
02.14 – 10, Petrohradská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z osobního automobilu po proražení olejové vany. K úniku do kanalizace nedošlo. 
Předáno Policii ČR. 

 
03.22 – 2, Vinohradská  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a provedla na 
místě protipožární opatření. Předáno Policii ČR. 

 


