Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
V Praze dne 19. 05. 2010
Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 18. 05. 2010 do 06.00 hodin dne 19. 05. 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.17 – Odřad HZS Praha byl vyslán k mezikrajské výpomoci při záplavách do MS kraje.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.58 - 8, Pernerova a Sovova
-komunikaceJednotka HZS Praha stanice 1 asanovala vyteklé PHM na komunikaci. Zasaţená
plocha 2 x 2 m. PHM unikly z osobního automobilu. Ţivotní prostředí nebylo
ohroţeno.
10.00 - 15, Švehlova
-odpadkový košJednotka HZS Praha stanice 5 uhasila tlakovou vodou hořící směsný odpad
v plechovém koši na zastávce MHD. Příčinou poţáru beze škody byla nedbalost při
kouření.
11.12 - 7, Argentinská
-demoliceJednotka HZS Praha stanice 3 uhasila vodou, dodávanou 1C proudem z vlastního
zdroje, poţár střechy objektu v demolici. Hořelo na ploše 4 x 2 m. Po uhašení část
střechy rozebrána. Příčinou vzniku bylo rozdělání otevřeného ohně zřejmě osobami
bez přístřeší. Škoda nevznikla.
15.37 - 2, Nám. I.P. Pavlova
-odpadkový košJednotka HZS Praha stanice 1 uhasila tlakovou vodou hořící směsný odpad v
plastovém odpadkovém koši. Poţárem byl koš poškozen. Příčinou vzniku byla
nedbalost při kouření.
16.33 - 1, Těšnov, zastávka tramvají
-odpadkový košJednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k poţáru směsného odpadu
v plechovém koši na zastávce MHD. Poţár uhašen občany před dojezdem jednotky.
Příčinou poţáru beze škody byla nedbalost při kouření.
16.37 - 15, U kabelovny
-provozní budovaJednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. Jednalo se o planý poplach, důvod
spuštění čidla nezjištěn.
17.30 - 10, Ukrajinská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu úniku vody v bytě. Dveře bytu
uzamčeny, uzavřen hlavní uzávěr vody do domu.
17.31 - 12, Československého exilu
-komunikacePříslušníci jednotky HZS Praha stanice 6 odstranili topol, jehoţ část padla do profilu
komunikace. Odřezán s pouţitím motorové pily.
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17.42 - 8, Řešovská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu zpřístupnění bytu. Dveře bytu
zajištěny bezpečnostními zámky. Příslušníci jednotky se do bytu dostali přes okno
pomocí lezecké techniky. Dveře poté otevřeny zevnitř. V bytě nalezená uţivatelka
předána ZZS.
17.49 - 8, Zelenohorská
-obytný objektPříslušníci jednotky HZS Praha stanice 3 vyprostili dvě osoby z kabiny výtahu, který
se pro poruchu zastavil mezi patry. Výtah poté zajištěn proti dalšímu pouţívání do
doby jeho opravy.
20.37 – 5, Smrčinská
-přírodní prostředíJednotka HZS Praha vyprostila na ţádost Policie ČR mrtvé tělo ze skály pomocí
lezecké techniky. Případ byl předán Policii ČR.
22.09 – 10, Chmelová
-obytný objektJednotka HZS Praha otevřela na ţádost Policie ČR vstupní dveře do bytové
jednotky v 6.NP domu. V bytě byl nalezen muţ (exitus), případ byl předán PČR.
23.08 – 10, Podle trati
-volné prostranstvíJednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu – izolace el. kabelů
na volném prostranství. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost – zakládání ohňů
v přírodě, škoda poţárem nevznikla.
23.41 – 3, Roháčova x Ostromečská
-kontejnerJednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou poţár odpadu v plechovém
kontejneru.
00.56 – 5, Janáčkovo nábř
-odpadkový košJednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár odpadu v plastovém
odpadkovém koši. Poţárem byl poškozen koš.
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
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