
 

1 

                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 07. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 06. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 07. 07. 2011 

 
06.09 – 13, Sluneční nám.  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vody protékající domem. Jednotka 

provedla násilný vstup přes balkonové dveře do bytové jednotky z níž voda 
vytéká a únik zastavila. Na místo byla povolána pohotovost RZ z důvodu 
nutnosti odpojit přívod el. energie do domu.  

 
08.01 - 21, Českobrodská x Mladých Běchovic   
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrže osobního automobilu. 
 
09.22 - 16, Nám. Osvoboditelů    
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha prořezala pomocí motorové řetězové pily stromy, které 

ohrožovaly provoz na komunikaci. 
 
11.14 - 15, U Tůně    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost Policie ČR násilný vstup do bytu 

v obytném domě. 
 
13.42 - 8, Chabařovická  
 - soukromý pozemek - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v ulici. Průzkumem na místě bylo 

zjištěno, že zakouření bylo způsobeno pálením odpadu na soukromé parcele. 
Příslušníci jednotky počínající požár likvidovali pomocí 1C proudu. 

 Škoda: 0,- Kč 
 
14.08 - 4, U Krčského nádraží 
 - strom - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár vyvráceného stromu. 

Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byla hra dětí. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
14.55 - 8, Primátorská    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha zabránila uzavřením hlavního ventilu protékání vody 

z poškozené stoupačky v obytném domě. 
 
15.40 - 12, Palmetová  
 - travní porost - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 3C požár travního porostu a hrabanky na 

ploše cca 50 x 100m v blízkosti letiště Točná.  
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17.01 - 8, Chabařovická  
 - soukromý pozemek - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C doutnající ohniště po pálení odpadu na 

soukromé parcele. 
 Škoda: 0,- Kč 
 
18.31 – 17, Sazovická  
 - EPS – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem 

namístě bylo zjištěno, že čidlo spustilo vlivem prachu z obráběného dřeva. Jednalo 
se o planý poplach. 

 
21.48 – 4, Vídeňská   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS DP likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z autobusu. K úniku do kanalizace nedošlo.  
 
01.42 – 6, Aviatická   
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu provozních 

kapalin uniklých na komunikaci z osobního automobilu. K úniku do kanalizace 
nedošlo.  

 


