Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
V Praze dne 08. 11. 2010
Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 07. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 08. 11. 2010
06.27 – 1, Hrad I. Nádvoří
-Praţský hradJednotka HZS Praha stanice 11 prověřila signalizaci čidla EPS. Průzkumem na
místě nic nezjištěno. Jednalo se o planý poplach.
09.12 – 10, U Slavie
-podzemní garáţeJednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM, které unikly z osobního automobilu.
Případ byl bez předání.
09.34 – 6, Peštukova
-obytný objektJednotka HZS Praha otevřela na ţádost ohlašovatele vstupní dveře do bytu ve 2.NP
obytného domu. Případ byl předán uţivatelce bytu.
09.47 – 3, Koněvova
-obytný objektJednotka HZS Praha otevřela na ţádost ohlašovatelky vstupní dveře do bytové
jednotky v 6.NP obytného domu, po vstupu přes okno pomocí výškové techniky.
V bytě byla nalezena starší ţena při vědomí, případ byl předán ZZS a Policii ČR.
10.06 – 2, Resslova
-komunikaceJednotka HZS Praha zasypala sorbentem hydraulický olej na vozovce, který unikl
z nezjištěného zdroje. Případ byl předán Městské policii.
10.34 – 11, Štychova
-komunikaceJednotka HZSP Metro Kačerov zasypala sorbentem PHM na vozovce, které unikly
z autobusu MHD. Případ byl bez předání.
13.06 – 6, Aviatická
-letištěJednotka HZSP Letiště Ruzyně zasypala sorbentem olejovou skvrnu na komunikaci
v areálu letiště.
13.52 – 4, Na hřebenech
-provozní objektJednotka HZSP Česká televize prověřila signalizaci hlásiče EPS v areálu podniku.
Příčinou aktivace hlásiče byla porucha čidla, jednalo se o planý poplach.
14.40 – 15, Berlínská
-obytný objektNa OBZP HZS Praha byl příslušníky Policie ČR dodatečně nahlášen poţár v bytě
v 6.NP obytného domu. V jedné z místností došlo v blíţe nezjištěné době k poţáru
krabice s čistícími prostředky na plotně elektrického sporáku a dále dvou křesel.
Poţár samouhasl vlivem nedostatku oxidačního prostředku. Zplodinami hoření byl
také poškozen povrch stěn a stropu a vybavení a zařízení prakticky v celém bytě.
13, Praţský okruh x Karlovarská
-komunikace-
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Jednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě
osobního automobilu a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Dvě zraněné
osoby byly vyproštěny před příjezdem, v péči ZZS byly celkem čtyři zraněné osoby.
Při nehodě byl poškozen sloup veřejného osvětlení. Po zadokumentování Policií ČR
jednotka dále pomocí hydraulického nářadí a navijáku odstranila havarované
vozidlo ze svodidel a obrátila jej zpět na kola. Případ byl předán Policii ČR.
15.08 – 4, Hurbanova
-komunikaceJednotka HZS Praha zasypala sorbentem PHM, které unikly z osobního automobilu.
Případ byl bez předání.
15.45 – 5, Kříţeneckého nám.
-filmový ateliérZaměstnanci likvidovali jedním PHP CO2 poţár elektroinstalace v rozvodné skříni
hlavního osvětlení, ve 3. NP ateliéru č. 5. Poţár byl zjištěn na základě signalizace
hlásiče EPS v cca 14.30 hodin, případ byl zadokumentován příslušníky OBZP HZS
Praha. Poţárem byl poškozen jistič a část vodičů.
15.58 – 8, Cínovecká x Ďáblická
-komunikaceJednotka HZS Praha byla vyslána k případu úniku oleje na komunikaci. Bylo
zjištěno, ţe se jedná o kaluţ cca 0,5 m x 1 km. Jednotka zasypala sorbentem cca
300 m komunikace, případ byl předán Policii ČR, která zajistí TSK na likvidaci.
16.22 – 2, Plavecká
-komunikaceJednotka HZS Praha zajistila proti vzniku poţáru místo po dopravní nehodě tří
osobních automobilů a zasypala sorbentem uniklé provozní kapaliny. Nehoda byla
bez zranění, případ byl předán Policii ČR.
16.24 – 6, Na viničných horách
-volné prostranstvíJednotka HZS Praha odstranila uvolněnou větev stromu pomocí řetězové pily a
výškové techniky. Případ byl bez předání.
18.21 – 3, Ţerotínova
-kontejnerJednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok poţár odpadu
v plechovém kontejneru.
18.31 – 9, Pešlova
-kontejnerJednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody poţár plastového kontejneru.
21.33 – 2, Na Výtoni
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha byla vyslána k případu otevření bytu na ţádost Policie ČR.
Jednotka se dostala do bytu otevřeným oknem pomocí AZ a uvnitř nalezla osobu
v podnapilém stavu. Předáno Policii ČR.
01.09 – 9, Prosecká
-provozní objektJednotka HZS Praha byla vyslána k případu poţáru světelné reklamy nade dveřmi
restaurace. Poţár byl uhašen před příjezdem jednotky, která následně provedla
dohašovací práce a odvětrání objektu. Poţárem byla světelná reklama zničena,
odkapáváním plastového materiálu byly poškozeny vstupní dveře do objektu.
Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace světelné reklamy.
01.59 – 5, Kukulova
- osobní automobil –
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Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu
bez zranění, při kterém byl poškozen sloup VO. Jednotka na místě provedla
protipoţární opatření. Předáno policii ČR.
05.56 - 21, Klánovice, Slavětínská
- osobní automobil Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody poţár havarovaného osobního
automobilu. Zraněné osoby byly vyproštěny a předány ZZS před příjezdem
jednotky. Příčinou vzniku poţáru byla dopravní nehoda.
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