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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 05. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 04. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 05. 07. 2011 

 
06.10 – 9, Zákostelní  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha st. 2 byla vyslána k případu zápachu chemikálie v obytném 

domu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o zápach ředidla z odpadu. 
Odvětráno přirozenou cestou. 

 
07.38 – 22, Černokostelecká  
 - osobní automobil – 
 Jednotka HZS Praha st. 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a provedla na 
místě protipožární opatření. Zraněná osoba předána do péče ZZS. 

 
08.02 – 15, Rabakovská   
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha st. 5 likvidovala následky dopravní nehody osobního a 

nákladního automobilu. Sorbentem zasypala uniklé provozní kapaliny a provedla na 
místě protipožární opatření. Předáno Policii ČR. 

 
08.45 – 8, Drahobejlova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha st. 3 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z osobního automobilu. Předáno Policii ČR. 
 
11.21 – 9, Chlumecká   
 - výtah – 
 Jednotka HZS DPP byla vyslána k případu osob zavřených po technické závadě ve 

výtahové kabině. Osoby byly vyproštěny před příjezdem jednotky. 
 
11.53 – 10, Moskevská  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha st. 5 byla vyslána k případu psychicky narušené osoby. Za 

pomoci lezecké techniky byly otevřeny balkonové dveře a osoba byla předána do 
péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 
13.48 – 2, Hybernská  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha st. 1 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z osobního automobilu. Předáno Policii ČR. 
 
14.30 – 2, Hollarovo nám.  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha st. 5 byla vyslána k případu otevření bytu s nemohoucí osobou 

uvnitř. Jednotka provedla do bytu násilný vstup dveřmi a uvnitř nalezenou osobu 
předala do péče ZZS. Na místě Policie ČR. 

 
16.33 – 11, Zdiměřická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha st. 4 byla vyslána k případu otevření bytu. Nájemník bytu 

jednotce sám otevřel. 
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17.26 – 8, Čimická  
 - dopravní prostředky – 
 Jednotka HZS Praha st. 3 likvidovala následky dopravní nehody motocyklu a 

osobního automobilu. Jednotka zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny a 
provedla na místě protipožární opatření. Zraněná osoba předána do péče ZZS. 

 
17.57 – 6, Aviatická   
 - EPS – 
 Jednotka HZS Letiště Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. 

Průzkumem namístě bylo zjištěno, že čidlo spustilo vlivem kouře z přípravy potravin. 
 
20.21 – 4, Pejevové  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem PHM unikající z vozidla na 

komunikaci. 
 
21.44 – 7, Janovského  
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provedla na žádost a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytové jednotky.  
 
22.02 – 4, Kloboučnická  
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla násilný vstup do bytové jednotky přes AZ-

30 oknem. V bytě byla nalezena osoba exitus. 
 
22.25 – 7, Argentinská  
 -strom- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala proudem tlakové vody požár stromu.  
 
02.16 – 4, Milevská  
 -hotel- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána ke zjištění kouře v šestém podlaží 

hotelu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o použitý hasicí přistroj, žádné 
nebezpečí nehrozilo. 

 
02.22 – 5, Pod radnicí  
 -dopravní prostředek- 
 Upřesnění: Hlaváčkova. Jednotka HZS Praha stanice  7 likvidovala proudem 

tlakové vody požár osobního automobilu Volkswagen Golf. Požárem bylo celé 
vozidlo zničeno, nejvíce byla zasažena kabina. 

    


