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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 31. 07. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 30. 07. 2011 do 06.00 hodin dne 31. 07. 2011 

 
06.19 – 10, Černokostelecká  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k prověření kouře v obytné budově. Po provedení 

násilného vstupu do bytové jednotky odkud kouř vycházel, bylo zjištěno, že se 
jednalo o požár potravin, který sám uhasl.  

 
06.38 – 17, Pražský okruh  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

nákladního automobilu s návěsem, a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. 
Zraněná osoba byla v péči ZZS před příjezdem, jednotka dále vyprostila 
havarované vozidlo pomocí jeřábů. Případ byl předán Policii ČR. 

 
06.59 – 20, Novopacká   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila pomocí jeřábu návěs po dopravní nehodě 

nákladního automobilu, a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
09.42 – 4, Vrbova   
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného požáru kontejneru. 

Průzkumem nebyly žádný požár ani jiné nebezpečí zjištěny, jednalo se o planý 
poplach. 

 
10.16 – 9, Freyova   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu údajného výskytu kouře na volném 

prostranství. Průzkumem nebyly žádný požár ani jiné nebezpečí zjištěny, jednalo se 
o planý poplach. 

 
10.22 – 8, Františka Kadlece  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha uzavřela přívod vody do bytu, jelikož docházelo k úniku 

z poškozené hadice od pračky. Případ byl předán Policii ČR. 
 
12.36 – 2, Nuselský most   
 -volné prostranství- 
 Jednotky HZS Praha ve spolupráci s Policií ČR zajistily muže chystajícího se skočit 

z mostu. Případ byl předán Policii ČR. 
 
13.07 – 17, Na Radosti   
 -metro- 
 Jednotka HZSP DPP prověřila signalizaci hlásiče EPS v Depu Zličín. Příčina 

aktivace hlásiče nebyla zjištěna, jednalo se o planý poplach. 
 
13.09 – 8, Trojská  
 -komunikace- 
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 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl z osobního 
automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl předán Městské policii. 

 
15.29 – 6, Aviatická   
 -letiště- 
 Jednotka HZSP Letiště Ruzyně prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu letiště. 

Příčinou aktivace hlásiče byla porucha čidla, jednalo se o planý poplach. 
 
15.43 – 5, Plzeňská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela na žádost Policie ČR zabouchnuté dveře do bytu, po 

vstupu přes okno pomocí výškové techniky. Případ byl předán Policii ČR. 
 
16.13 – 8, Sovova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha odstranila z domu pomocí řetězové pily a výškové techniky 

ulomenou větev, která hrozila pádem. Případ byl bez předání. 
 
17.05 – 10, Jižní spojka   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla 
bez zranění, případ byl předán Policii ČR. 

 
18.01 – 2, Apolinářská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě 

osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl 
předán Policii ČR. 

 
18.30 – 6, Komornická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku v obytném domě, na žádost PČR a 

za její asistence.  
 
20.05 – 2, Václavské náměstí    
 -metro- 
 Jednotka HZS DPP asistovala PČR při pronásledování muže, který vnikl do tunelu 

metra.  
 
05.34 – 2, Mánesův most   
 -most- 
 Jednotka HZS Praha asistovala ZZS při transportu muže, který spadl z mostu na 

náplavku.   
 
 


