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                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 
 

                                                                            V Praze dne 23. 10. 2011 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy   
                    od 06.00 hodin dne 22. 10. 2011 do 06.00 hodin dne 23. 10. 2011 

 
08.09 – 2, Spálená 
 -budova soudu- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila kouř vycházející z budovy soudu. 

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o páru z komína. Jednalo se o planý poplach. 
 
08.44 – 8, Povltavská  
 -chatka- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala dvěma C proudy v dýchací technice požár 

zahradní chaty. Požárem byla chata zcela zničena. V chatě byla nalezena 5 kg PB 
lahev.  

 
09.35 – 4, Tomíčkova  
 -víceúčelový objekt- 
 Jednotka HZS stanice 4 provedla taktické cvičení na požár automobilu 

v podzemních garážích a evakuaci a záchranu osob v budově. 
 
11.32 – 8, Černého  
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k násilnému vstup do bytové jednotky 

pro ZZS. Byt byl otevřen příslušníky Policie ČR přes balkón. V bytě nalezená osoba 
byla v péči ZZS. Jednotka nezasahovala. 

 
12.27 – 5, Na Popelce 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 prověřila hlášení o požáru porostu. Průzkumem 

nebylo zjištěno žádné nebezpečí. 
 
13.02 -13, Lýskova  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zasypala sorbentem skvrnu oleje uniklého 

z osobního automobilu na komunikaci. 
 
13.10 – 3, Šrobárova 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyprostila psa z výkopu na komunikaci. Pes byl 

předán majiteli a VZS PET-MEDIC. 
  
14.31 – 3, Mikovcova  
 -obytný objekt-  
 Jednotka HZS Praha stanice 1 provedla vstup do bytové jednotky pomocí 

nastavovacího žebříku přes okno. V bytě nalezená osoba v bezvědomí byla 
předána ZZS. 

 
 
16.23 – 7, Most Barikádníků 
 -mostní konstrukce- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala džberovou stříkačkou ohniště po 

vypalování kabelů.  
 
17.50 – 5, Duškova  
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 -dopravní prostředky- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala následky dopravní nehody OA. Při 

nehodě byl poškozen sloup VO. Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a 
odpojila AKU. Předáno PČR. 

 
18.39 – 8, Černého 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na žádost Policie ČR byt v obytném objektu. 

V bytě nalezena nemohoucí žena, která byla předána ZZS. Předáno policii. 
 
19.57 – 15, Nedokončená 
 -odpad- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 likvidovala 1C proudem požár odpadu na ploše cca   

5 x 7 metrů.  
 
22.12 – 8, Kobyliské náměstí 
 -metro- 
 Jednotka HZS Dopravní podnik prověřila spuštění EPS. Na místě nebylo zjištěno 

žádné nežádoucí hoření, jednalo se o planý poplach. 
 
23.02 – 5, Radlická 
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 asanovala sorbentem uniklé PHM z osobního 

automobilu. Předáno majiteli. 
 
23.15 – 7, Heřmanova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 uzavřela přívod vody do bytu a zabránila tak dalšímu 

úniku vody. Předáno policii. 
 
23.56 – 10, Pod harfou 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 uzavřela přívod vody do bytu a zabránila tak dalšímu 

úniku vody. Předáno policii. 
 
04.22 – 10, Hradešínská 
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala odvětráním případ spálených potravin.  
 
 


