Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 09. 07. 2010 do 06.00 hodin dne 10. 07. 2010

07.37 – 6, Jugoslávských partyzánů
- komunikace –
Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných hmot
uniklých z osobního automobilu. Ţivotní prostředí nebylo ohroţeno.
08.26 – 15, U kabelovny
- EPS –
Jednotka HZS Zentiva byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Jednalo se o
planý poplach, jednotka nezasahovala.
08.43 – 8, Karla Hlaváčka
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu na ţádost ZZS. Jednotka
provedla do bytu násilný vstup a nalezenou osobu předala do péče ZZS.
10.03 – 4, Na hřebenech II
- EPS –
Jednotka HZS Česká televize byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS.
Průzkumem na místě zjištěno, ţe čidlo spustilo vlivem nenahlášených stavebních
prací. Jednotka nezasahovala.
12.40 – 6, Aviatická
- EPS –
Jednotka HZS Letiště Praha vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem
na místě zjištěno, ţe příčinou spuštění byla porucha čidla.
12.49 – 8, Zenklova
- komunikace –
Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu provozních tekutin o
rozměrech cca 40x0,5m, uniklých z osobního automobilu. Na místě MP.
12.56 – 4, Branická
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí PHP CO2 poţár elektroinstalace
v rozvodné skříni na chodbě obytného domu a provedla odvětrání objektu. Na místě
Policie ČR a pracovníci Pohotovosti Rozvodných závodů, kteří odpojili přívod el.
proudu. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace.
Škoda: 5 000,- Kč
13.15 – 7, U vody
- volné prostranství –
Jednotka HZS České dráhy likvidovala proudem tlakové vody poţár porostu o
rozměrech cca 5x5m. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně neopatrnost při
kouření.
Škoda: 0,- Kč
13.17 – 8, Ţernosecká
- volné prostranství –
Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár různorodého materiálu
v ohništi v bývalém lomu. Příčinou vzniku poţáru bylo zakládání ohňů.
Škoda: 0,- Kč
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14.22 – 15, Gercenova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření nedopatřením zavřených dveří
bytu s dítětem uvnitř. Byt byl otevřen Policií ČR před příjezdem jednotky. Jednotka
nezasahovala.
14.43 – 14, Poděbradská
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vodou zatopené výtahové šachty.
Jednotka odčerpala vodu plovoucím čerpadlem a uzavřením HUV se neúspěšně
pokusila zabránit stálému přitékání vody. Na místo se dostavil pracovník
vodárenské pohotovosti. Předáno nájemníkům domu.
15.00 – 4, Jivenská
- dopravní prostředky –
Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody zasypáním sorbentem a
provedením protipoţárních opatření.
16.21 – 13, Hostinského
- komunikace –
Jednotka HZS Praha likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu pohonných hmot
uniklých z přeplněné nádrţe osobního automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo.
Předáno MP.
16.50 – 4, Vrbova
- volné prostranství –
Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár kabelů. Příčinou
vzniku poţáru bylo vypalování kabelů osobami bez přístřeší.
Škoda: 0,- Kč
17.38 – 7, Dobrovského
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu vyproštění osoby z výtahu po poruše.
Osoba byla vyproštěna před příjezdem jednotky. Jednotka zajistila výtah proti
dalšímu pouţití.
17.35 – 11, Brněnská
- komunikace –
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu pohonných hmot unikajících z nádrţe
osobního automobilu. Jednotka zasypala uniklé PHM sorbentem a zbytek zachytila
do sběrné nádoby. Předáno Policii ČR.
18.12 – 5, Holubova
-stromJednotka HZS Praha stanice 7 zachránila kočku uvízlou na stromě ve výšce 10-ti
metrů pomocí nastavovacího ţebříku. Zvíře předáno majitelce.
19.00 – 7, Jana Zajíce
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 3 otevřela na ţádost Městské policie bytovou jednotku
násilným vstupem přes dveře. Uvnitř nalezena osoba ex. Přítomný pes předán
odchytové sluţbě. Předáno Městské policii.
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20.12 – 6, Do Horoměřic
-dopravní prostředekJednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky DN 1 x OA, který se nacházel
mimo komunikaci v poli. Jednotka předala jednu zraněnou osobu do péče ZZS,
pomocí jeřábu vrátila vozidlo na komunikaci, provedla protipoţární opatření a
předala případ Policii ČR.
20.29 – 3, Lupáčova
-popelniceJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody poţár plastové
popelnice. Poţárem byla popelnice zcela zničena. Příčinou vzniku poţáru byla
nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení.
Škoda: 1.000,- Kč
20.35 – 9, Hejnická
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu vody protékající obytným
domem. Průzkumem na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o vodu vytékající
z toalety. Jednotka vodu uzavřela a předala byt nájemnici.
21.56 – 6, Aviatická
-košJednotka HZS Letiště Praha likvidovala pomocí dţberové stříkačky poţár odpadu
v plechovém koši. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při kouření.
Škoda: 0,- Kč
21.59 – 10, Hvozdíková
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 5 otevřela bytovou jednotku na ţádost Policie ČR
násilným vstupem přes dveře. Nalezena osoba ex. Předáno Policii ČR.
22.38 – 10, Nad olšinami
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 5 byla vyslána k případu otevření bytu. Uţivatelka
otevřela sama a jednotka nezasahovala. Předáno Policii ČR.
00.12 – 4, U michelského mlýna
-demoliceJednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala poţár odpadu v opuštěném objektu 1 C
proudem v dýchací technice. Objekt je volně přístupný a přespávají v něm squateři.
Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při pouţívání otevřeného ohně, zcela vyloučit
nelze ani úmyslné zapálení.
Škoda: 0,- Kč
00.41 – 12, Cílkova
-obytný objektJednotky HZS Praha stanice 4 a 7 byly vyslány k případu muţe hrozícího skokem
z 9. patra obytného domu. Muţ byl zachráněn a předán do péče ZZS a Policie ČR.
01.11 – 8, Bedřichovská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu prasklého vodovodního
potrubí. Po násilném vstupu do objektu jednotka uzavřela hlavní uzávěr vody.
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03.07 – 2, Na slupi
-kontejnerJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala poţár odpadu v plechovém kontejneru
proudem tlakové vody. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení nebo
nedbalost při kouření.
Škoda: 0,- Kč
03.12 – 9, Spojovací x Osiková
-dopravní prostředkyJednotka HZS Praha stanice 3 likvidovala pomocí tlakové vody poţár 3 x OA.
Poţárem bylo zcela zničeno vozidlo VW Passat. Poţár dále poničil zadní část vozu
Škoda Felicia a přední část vozu Škoda Fabia. Příčinou vzniku poţáru bylo
pravděpodobně úmyslné zapálení.
Škoda: 150.000,- Kč
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