Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 13. 09. 2010 do 06.00 hodin dne 14. 09. 2010
06.31 – 6, Bělohorská
-komunikaceJednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě tří
osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Zraněná
osoba byla předána do péče ZZS, případ byl předán Policii ČR.
12.56 – 15, U kabelovny
-provozní objektJednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčinou
aktivace hlásiče byl únik páry, jednalo se o planý poplach.
13.01 – 6, Na valech
-komunikaceJednotka HZS Praha zasypala sorbentem olej na vozovce, který unikl z osobního
automobilu. K úniku do kanalizace nedošlo, případ byl předán Policii ČR.
13.41 – 8, Pod Labuťkou
-komunikaceJednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě
osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Případ byl
předán Policii ČR.
14.14 – 15, Švehlova
-komunikaceJednotka HZS Praha odčerpala vodu z komunikace, po úniku z poškozeného řadu.
Případ byl předán Policii ČR.
14.20 – 4, 5. května
-komunikaceJednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě tří
osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Jedno
havarované vozidlo bylo dále převráceno zpět na kola, případ byl předán Policii ČR.
16.07 – 8, V zahradách
-obytný objektJednotka HZS Praha otevřela na žádost ZZS vstupní dveře do bytové jednotky
v 6.NP obytného domu, po vstupu přes okno pomocí výškové techniky. Případ byl
předán Policii ČR.
16.09 – 5, Pražského
-dopravní prostředekJednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody z vlastního zdroje požár
motocyklu Cagiva Canyon v 1.NP objektu pro garážování osobních automobilů.
Z objektu byl jednotkou vyveden muž, kterému zakouření zabránilo v úniku a zůstal
ve svém voze v 7.NP. Požárem byl zničen motocykl a poškozeny dále rozvody
elektroinstalace, těleso zářivky a povrch stěn a stropu v zasažené části garáže.
Příčina vzniku požáru je nadále v šetření
Škoda: 110.000,- Kč (z toho 60.000,- Kč motocykl; 50.000,- Kč stavební objekt)
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16.20 – 4, Na hřebenech II
-provozní objektJednotka HZSP Česká televize prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku.
Příčinou aktivace hlásiče bylo zakouření ze zářivky po průniku vody z poškozené
stoupačky. Jednotka dále provedla odčerpání vody, případ nebyl klasifikován jako
požár.
16.28 – 13, V zářezu
-kůlnaJednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár části dřevěné kůlny
určené k demolici. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost majitele při rozebírání
dřevěné konstrukce kůlny, dle majitele škoda požárem nevznikla.
16.45 – 9, Českomoravská
-komunikaceJednotka HZS Praha zajistila proti vzniku požáru místo po dopravní nehodě dvou
osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Zraněná
osoba byla v péči ZZS před příjezdem, případ byl předán Policii ČR.
17.33 – 8, Rohanský ostrov
-volné prostranstvíJednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu – izolace
elektrických kabelů na volném prostranství. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost –
zakládání ohňů v přírodě, škoda požárem nevznikla.
17.53 – 15, U kabelovny
-provozní objektJednotka HZSP Zentiva prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku. Příčinou
aktivace hlásiče byl únik páry, jednalo se o planý poplach.
18.37 – 3, Viklefova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 5 byla volána k případu prasklé vody v bytové
jednotce. Před příjezdem jednotky na místo zásahu provedla Policie ČR uzavření
hlavního uzávěru vody. Na místo se dostavila majitelka bytu. Jednotka
nezasahovala.
18.46 – 13, Herčíkova
- komunikace –
Jednotka HZS Praha stanice 7 byla volána k odstranění zaparkovaného vozu
z vozovky, který blokoval průjezdu nákladnímu vozu v zatáčce. Jednotka odstranila
vůz pomocí vaků.
18.55 – 4, Na dolinách
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 6 byla volána k případu prasklé vody v bytové
jednotce. Jednotka vyčkala příchodu majitele bytu, který měl klíče. Po otevření bytu
se jednotka vrátila zpět na základnu.
20.28 – 20, Ratibořická
- odpad –
Jednotka HZS Praha stanice 10 likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu.
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření nebo úmyslné zapálení neznámou
osobou. Na místě byla MP.
Škoda: 0,- Kč
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21.35 – 10, Oblouková
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k narušené příčce v bytové jednotce
činžovního domu následkem výbuchu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se
jednalo o explozivní hoření plynu, který unikl z campingové PB, která narušila příčku
v bytové jednotce 1+1 ve 4.NP. Uživatel byl popálen a odvezen sousedy do
nemocnice. V bytě se nacházely v době výbuchu čtyři osoby. Na místo byl povolán
statik. Škoda vznikla následkem explozivního hoření pouze na stavební konstrukci.
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost uživatele bytu, který nedodržel bezpečnostní
předpisy při výměně náhradní PB náplně. Při výměně PB náplně, byl uživatel bytu
v blízkosti domácího plynového sporáku, na kterém byl ve stejnou dobu zapálený
hořák při přípravě potravin.
Škoda: 100.000,-Kč
21.40 – 17, Na Radosti
- provozní objekt –
Jednotka HZS DPP byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem
nebylo nic zjištěno, jednalo se o planý poplach.
22.55 – 4, 5. Května
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha stanice 6 provedla na žádost PČR otevření bytové jednotky.
V bytě nalezena žena, která byla předána do péče ZZS.
01.11 – 3, Orebitská
- kontejner –
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k požáru odpadu v kontejneru. Požár
byl uhašen před příjezdem jednotky vodou z místního zdroje. Jednotka provedla
dohašení pomocí tlakové vody. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření
nebo úmyslné zapálení neznámou osobou.
Škoda: 0,- Kč
01.31 – 4, Jílovská
- komunikace –
Jednotka HZS Praha stanice 6 zasypala sorbentem uniklé PHM z osobního
automobilu. Příslušníci utěsnili tmelem otvor, ze kterého PMH unikalo.
03.15 – 1, Na poříčí
- kontejner –
Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k požáru odpadu v kontejneru.
Průzkumem na místě nebylo nic zjištěno. Jednalo se o planý poplach.
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