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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 11. 11. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy   

                    od 06.00 hodin dne 10. 11. 2010 do 06.00 hodin dne 11. 11. 2010 

 
06.29 -  17, Ringhofferova  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS DPP prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se o 

poruchu čidla. 
 
07.04 -  10, Bělocerkevská  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 zajistila místo dopravní nehody dvou osobních 

automobilů. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. U obou automobilů byly odpojeny AKU. 
 
07.23 -  19, Danielova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 10 byla přivolána k případu otevření dveří bytu. Dle 

sdělení ZZS byly dveře již otevřeny a jednotka odvolána z trasy dojezdu. 
 
11.31 -  15, U kabelovny  
 -provozní budova- 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila signalizaci EPS. K požáru nedošlo, jednalo se o 

planý poplach. Důvod spuštění čidla nezjištěn. 
 
13.39 -  4, Hvězdova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla přivolána k případu otevření dveří bytu. Na 

místě přítomni příslušníci PČR. Dveře zajištěny bezpečnostními zámky, příslušníci 
hasičské jednotky použili lezeckou techniku a do bytu se dostali přes okno. Dveře 
otevřeli zevnitř. Uvnitř nalezená uživatelka předána ZS. Byt dále zajistili příslušníci 
PČR. 

 
16.52 -  5, Ke Smíchovu  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 8 byla přivolána k případu vyproštění psa uvízlého 

v kanalizaci. Na místo se rovněž dostavila odchytová služba Magistrátu hl.m. Prahy. 
Příslušníci jednotky sestoupili do kanalizace po nastavovacím žebříku, psa vytáhli a 
předali pracovníkům odchytové služby. 

 
21.14 – 2, Žitná  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala C proudem vody v dýchací technice požár hromady 

pilin a parket na podlaze v předsíni rekonstruovaného bytu ve 2.NP obytného domu. 
Požárem bylo poškozeno několik parket a část stěny u podlahy v předsíni. 

 
00.46 – 12, Pavlíkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha otevřela vstupní dveře do bytu v 7.NP obytného domu. V bytě 

byla nalezena žena při vědomí, případ byl předán ZZS a Policii ČR. 
 
01.02 – 8, Na žertvách  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala proudem tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru.  
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03.51 – 14, Cíglerova  
 -kontejner- 
 Jednotka HZS Praha likvidovala B proudem vody na volný výtok požár odpadu ve 

třech plastových kontejnerech. Požárem byly poškozeny dva kontejnery. 
 
05.45 – 22, K dálnici 
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha vyprostila vozidlo po dopravní nehodě, které skončilo mimo 

vozovku. Případ byl předán Policii ČR. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


