Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
V Praze dne 17. 06. 2011
Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 16. 06. 2011 do 06.00 hodin dne 17. 06. 2011
07.57 – 5, V Úvalu
-nemocniceJednotka HZS Motol prověřila signalizaci čidla EPS. Jednalo se o nenahlášené
práce, jednotka nezasahovala, planý poplach.
08.15 – 2, Heroldovy sady
-dopravní prostředekJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala proudem tlakové vody požár motorové
části dodávkového automobilu Ford Transit. Požárem byl zasažen celý motorový
prostor, část interiéru s palubní deskou a čelní sklo. Jednotka provedla násilné
vstupy do kabiny.
10.18 – 10, Tuchorazská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 5 provedla na žádost Policie ČR násilný vstup do
bytové jednotky. V bytě nalezená osoba exitus. Předáno Policii ČR.
11.57 – 7, Pod Havránkou
-komunikaceJednotka HZS Praha stanice 3 zasypala sorbentem skvrnu PHM na komunikaci.
12.36 – 6, Aviatická
-letištěJednotka HZS Letiště Praha likvidovala vodou požár odpadu v plechovém
kontejneru.
12.53 – 2, Vinohradská
-administrativní objektJednotka HZS Praha stanice 1 likvidovala pomocí dvou PHP CO2 požár
kompenzačního kondenzátoru v rozvodně NN v prvním PP administrativní budovy.
13.06 – 10, Černokostelecká
-komunikaceJednotka HZS Praha stanice 5 zasypala sorbentem skvrnu uniklé ropné produkty
na komunikaci z čerpací stanice PHM vlivem prudkého deště.
13.09 – 4, Nuselská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k otevření bytu. Byt byl otevřen před
příjezdem a jednotka pomohla při naložení nalezené osoby do vozidla ZZS.
14.12 – 4, Sofijské nám
-dopravní prostředkyJednotka HZS Praha stanice 4 likvidovala následky dopravní nehody dodávky a OA.
Jednotka zasypala vyteklé provozní kapaliny a odpojila AKU. Předáno PČR.
14.49 – 2, Korčákova
-komunikace-
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Jednotka HZS Praha stanice 1 odstranila za použití motorové pily padlý strom
z automobilu a vozovky.
17.05 – 8, Novovysočanská
-popelniceJednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k požáru popelnice. Na místě nebylo
zjištěno žádné nebezpečí, ani stopy po požáru. Jednalo se o planý poplach.
17.21 – 6, Aviatická
-letištěJednotka HZS Letiště Praha likvidovala vodou požár odpadu v plechovém
kontejneru.
17.45 – 4, Jihlavská
-obytný objektJednotka HZS Praha stanice 6 provedla průzkum v objektu po ohlášení požáru.
Zjistila zakouření způsobené závadou elektromotoru výtahu. Jednalo se o žhnutí
elektroinstalace v motoru, které se nerozšířilo. Jednotka provedla násilný vstup do
strojovny a prostor odvětrala.
19.10 – 10, Černokostelecká
- komunikace –
Jednotka HZS Praha, st. 5, odstranila následky DN dvou OA. Vozidla byla
odpojením AKU zajištěna proti požáru. Únik PHM a provozních kapalin byl
likvidován sorbentem. Případ byl předán Policii ČR.
21.07 – 3, Roháčova
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 1, odčerpala vodu ze zatopeného sklepa činžovního domu.
Na místo byla povolána pohotovost PRE a.s.
00.14 – 4, Na Hřebenech II
- technicko-administrativní objekt –
Jednotka HZS ČT prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o
aktivaci čidla EPS vlivem vlhkého počasí. Jednalo se o planý poplach.
00.18 – 6, Aviatická
- letiště Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jednalo o aktivaci čidla EPS vlivem vlhkého počasí. Jednalo se o planý poplach.
00.19 - 6, Aviatická
- letiště Jednotka HZS Letiště prověřila aktivaci EPS. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jednalo o aktivaci čidla EPS vlivem vlhkého počasí. Jednalo se o planý poplach.
00.19 – 6, Milady Horákové
- komunikace –
Jednotka HZS Praha, st. 9, odstranila pomocí motorové pily ulomenou větev
spadlou na dopravní komunikaci.
00.33 – 4, Severní I
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 4, snesla na žádost ZZS pacientku do sanitního vozu.
01.28 – 10, Topolová
- ubytovna –
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Jednotka HZS Praha, st. 5, byla vyslána k případu kouře z obytné buňky ve 3. NP
ubytovny. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo o spálené potraviny (vajíčka),
které nechal ubytovaný v pokoji bez dozoru na elektrickém vařiči. S podezřením na
nadýchání zplodinami hoření byl předán ZZS a byl převezen na ošetření do FN
Královské Vinohrady. Požár byl likvidován jednotkou po násilném vstupu do pokoje
vodou z místního zdroje a pokoj byl odvětrán.
03.05 – 2, Vinohradská
- obytný objekt –
Jednotka HZS Praha, st. 5, sundala v bytě osobě s prstu těsný prsten.
04.19 – 6, Libocká
- komunikace –
Jednotka HZS Praha, st. 2, odstranila pomocí motorové pily strom spadlý na
dopravní komunikaci.

3

