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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 13. 08. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 12. 08. 2011 do 06.00 hodin dne 13. 08. 2011 

 
06.19 – 10, K Botiči  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha likvidovala sorbentem únik PHM z nádrže OA na ploše  20 x 

0,5 m. 
 
06.25 – 3, Jana Želivského  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha, st. 5, otevřela na žádost MP bytovou jednotku v činžovním 

domě.   
 
10.19 – 15, Záveská  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou a v dýchací technice požár 

vybavení kuchyně v bytě 2+kk. Požár zničil kuchyňskou linku, zplodiny hoření 
poškodily vybavení celého bytu.  

 
10.45 – 10, Malešická  
 -travní porost- 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k údajnému požáru trávy. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.  
 
11.09 – 2, Karlovo náměstí  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu, která uvízla pod přední částí tramvaje. 

Osoba byla předána do péče ZZS.  
 
12.13 – 17, Čistovická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka zajistila místo nehody proti vzniku požáru a předala případ 
ZZS a PČR.  

 
12.28 – 11, Opatovská  
 -větrací šachta- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu ve větrací šachtě na 

pěší komunikaci.  
 
12.30 – 10, Úvalská   
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Jednotka zajistila místo nehody proti vzniku požáru a předala případ 
ZZS a PČR.  

 
12.38 – 12, K lesu  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha asistovala ZZS při snesení zraněného pacienta z vyšších 

pater domu do sanitního vozu.  
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15.37 - 4, Rosečská   
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár hromady roští na volném 

prostranství 10x3 m.  
 
17.55 – 4, Krčská  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala požár zbytků dřeva na volném prostranství 3x3 m. 

Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně nedbalost při zakládání ohně v přírodě.  
  
18.26 – 15, Pod štěpem  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila kotě, které uvízlo v kanále na pěší komunikaci. Kotě 

předáno majitelce. 
 
18.46 – 8, Kovářská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala olejovou skvrnu na ploše 1 x 1 metr za 

pomoci sorbentu. Životní prostředí ohroženo nebylo. 
 
01.36 – 4, Nad Belárií  
 -chata- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala 1 C proudem vody požár odpadu ve 

sklepě opuštěného objektu. Jednalo se o příbytek bezdomovců.  
 
01.53 – 10, Střímětická  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru, který byl zcela zničen.  
 
04.41 – 9, Bohušovická  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 provizorně utěsnila unikající PHM z nádrže vozidla 

za pomoci tmelu. K zasypání na komunikaci uniklé kapaliny byl použit sorbent. 
 
05.00 – 4, Severovýchodní II.  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody požár plastového 

kontejneru, který byl zcela zničen.  
 
05.55 – Spořilovská (Na Chodovci)  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v 

plechovém kontejneru.  
 
   
 
 


