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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 25. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 24. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 25. 07. 2011 

 
14.00 – 17, Dolňanská   
 - vodní plocha – 
 Jednotka SDH Zličín byla vyslána na ţádost záchranné veterinární sluţby Pet Medic 

k odchycení poraněné labutě s rybářským háčkem zaseknutým v zobáku z hladiny 
rybníka. Labuť uletěla před zahájením zásahu. Jednotka dále nezasahovala. 

 
14.37 – 7, U Elektrárny   
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha, st. 3, otevřela na ţádost Policie ČR bez poškození vchodové 

dveře do bytové jednotky v činţovním domě. Případ byl předán Policii ČR. 
 
14.41 – 5, Na Březince  
 - volné prostranství – 
 Jednotka HZS Praha, st. 7, odstranila pomocí motorové pily a AZ nalomenou větev 

hrozící pádem na komunikaci. 
 
16.01 – 16, Ţitavského   
 - přírodní prostředí – 
 Jednotky HZS Praha, st. 7 a 8, sejmula a pomocí vany transportovala oběšenou 

osobu. Případ byl předán Policii ČR.   
 
16.10 – 1, Praţský hrad, II. nádvoří  
 - kanalizace – 
 Jednotka HZS Praha, st. 9, likvidovala tlakovou vodou ţhnoucí vrstvu nedopalků 

v kanále. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření. 
 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
16.53 – 22, K Poště  
 - volné prostranství – 
 Jednotka SDH Kolovraty odstranila pomocí motorové pily ulomenou větev 

v kabelech mezi sloupy telefonního vedení. 
 
17.59 – 6, Lindleyova  
 - obytný objekt – 
 Jednotky HZS Praha, st. 2 a 3, byly vyslány k případu kouře z bytové jednotky v 7. 

NP panelového domu. Průzkumem bylo zjištěno, ţe se jednalo o spálené potraviny. 
Likvidováno vodou z místního zdroje a odvětráno. Příčinou vzniku poţáru byla 
nedbalost při přípravě potravin. 

 Škoda: 0 Kč Uchráněno: 0 Kč 
 
18.30 – 7, Milady Horákové  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody poţár odpadu (matrací) na 

volném prostranství před areálem stadionu. 
 
22.21 – 17, Na Radosti 2   
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Zličín. Jednalo se o 

planý poplach. 
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23.45 – 10, Svojšovická 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření dveří do bytu na ţádost ZZS. 

Bylo zjištěno, ţe uţivatelka o ţádnou pomoc neţádala, případ byl předán ZZS.  
 


