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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 14. 08. 2011 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 13. 08. 2011 do 06.00 hodin dne 14. 08. 2011 

 
09.02 – 21, Staroújezdská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha odstranila narušený strom v kořenové části blízko 

komunikace. Strom hrozil pádem na komunikaci.  
 
09.49 – 4, Kovařovicova 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila osobu, která uvízla ve výtahové kabině v obytném 

činžovním domě.  
 
09.55 – 4, Střimelická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku za asistence a na žádost PČR a 

ZZS. 
 
12.48 – 12, Československého exilu – Modřanská rokle  
 -klubovna- 
 Jednotky HZS Praha a JSDH Praha 11 likvidovali 3C proudy, tlakovou vodou a 

v dýchací technice požár sportovní klubovny a šaten v objektu typu TESKO. Požár 
poškodil 2/3 objektu včetně střešních a nosných částí. Požárem byla také narušena 
statika objektu. Ve zbylých částí byly zničeny nebo silně poškozeny uskladněné věci 
a vybavení zplodinami hoření. 

 
13.59 – 3, Baranova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku za asistence a na žádost PČR a 

ZZS. 
 
14.09 – 10, Nad vodojemem  
 -popelnice- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu v plastové popelnici, 

která byla plamenným hořením zcela zničena.  
 
15.46 – 1, Říční  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela bytovou jednotku za asistence a na žádost PČR. 

V bytě bylo malé dítě.  
 
16.23 – 4, V podzámčí 
 -vrak- 
 Jednotky HZS Praha a JSDH Praha 11 likvidovaly 1C proudem požár zničeného 

vraku osobního automobilu na opuštěné části ulice.  
 
20.51 – 13, Na Radosti   
 -depo- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci čidla EPS v provozní budově. Jednalo se o 

poruchu čidla, jednotka nezasahovala. 
 
21.31 – 6, Národní obrany  
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 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 byla vyslána k případu protékající vody objektem. 

Voda uzavřena před příjezdem jednotky, ta nezasahovala. 
 
22.52 – 5, Wassermanova (Smaragdová)  
 -volné prostranství- 

Jednotka HZS Praha stanice 8 byla vyslána k případu požáru odpadu. Jednalo se o 
pálení větví na ploše 1 x 2 metry. Likvidováno proudem tlakové vody.  

 
23.07 – 8, Na žertvách  
 -komunikace- 

Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala únik PHM z osobního vozu za pomoci 
sorbentu. Životní prostředí ohroženo nebylo. 
 

23.29 – 6, Aviatická   
 -komunikace- 

Jednotka HZS Letiště Praha likvidovala únik PHM z autobusu na letištní plochu za 
pomoci sorbentu.  

 
23.55 – 2, Opletalova 
 -obytný objekt- 

Jednotka HZS Praha stanice 1 otevřela násilným vstupem přes dveře bytovou 
jednotku. Nalezená nemohoucí žena předána do péče ZZS. 
 
 
 
 


