Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
V Praze dne 15. 08. 2011
Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy
od 06.00 hodin dne 14. 08. 2011 do 06.00 hodin dne 15. 08. 2011
07.01 - 6, Havanská
- obytný objekt Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla
v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS.
07.46 - 4, Vlastislavova
- obytný objekt Jednotka HZS Praha st.1 byla vyslána k zajištění vadné karmy v bytě. Příslušníci
jednotky uzavřeli přívody plynu a vody, a nařídili revizi zařízení.
09.34 - 8, Cínovecká
- komunikace Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k dopravní nehodě dvou OA. Příslušníci
jednotky na místě provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé PHM likvidovali
sorbentem.
12.11 - 1, Zlatá ulička u Daliborky
- nespecifikovaný objekt Jednotka HZS Praha st.9 byla vyslána k údajnému požáru. Průzkumem bylo
zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
12.44 - 7, Plynární
- provozní objekt Jednotka HZSP DPP byla vyslána k vyproštění osob z kabiny výtahu, která uvízla
mezi podlažími stanice. Osoby byly vyproštěny před příjezdem jednotky na místo.
13.17 - 6, Aviatická
- provozní objekt Jednotka HZSP Letiště byla vyslána k prověření signalizace čidla EPS. Průzkumem
bylo zjištěno, že reakci čidla způsobil únik deodorantu.
14.35 - 7, U průhonu
- komunikace Jednotka HZS Praha st.3 byla vyslána k zajištění ulomené větve hrozící pádem na
komunikaci. Příslušníci jednotky polom likvidovali motorovou pilou po AZ.
14.57 - 3, Sudoměřská
- osobní automobil Příslušníci jednotky HZS Praha st.1 proudem tlakové vody požár motorového
prostoru osobního automobilu Ford Mondeo Combi. Požárem bylo zničeno několik
plastových a pryžových částí motoru a část elektroinstalace.
16.04 - 5, Nádražní
- provozní objekt Jednotka HZS Praha st.7 byla vyslána k otevření prostoru restaurace. Po násilném
vstupu byl případ předán příslušníkům policie ČR.
16.10 - 10, Kralická
- obytný objekt -
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Jednotka HZS Praha st.5 byla vyslána k otevření bytu. Po násilném vstupu byla
v bytě nalezena žena v nemohoucím stavu, která byla následně předána ZZS.
17.22 - 13, Suchý vršek
- obytný objekt Příslušníci jednotek HZS Praha st. 1, 2, 6, 7, 8 a 9 a MSDH Řeporyje, Řepy a
Stodůlky likvidovali 5ks vodních proudů C požár střešní krytiny na ploše cca 15 x 30
m panelového domu. Požárem byla celá krytina a dřevěná nosná konstrukce na
zasažené ploše zcela zničena. Dle vyjádření správce objektu a stavbyvedoucího
díla byla požárem zničená krytina určena k demolici. Hasebním zásahem byly dále
poškozeny byty a jejich vybavení pod požárem zasaženou plochou. Vzhledem
k probíhajícímu hasebnímu zásahu bude provedeno došetření případu následujícího
dne v okolo 9 hod ranní, kdy bude vyčíslena předběžná škoda.
19.16 – 5, Štefánikův most
-mostJednotka HZS Praha asistovala při záchraně muže, který chtěl ukončit svůj život
skokem do Vltavy z pilíře mostu.
21.11 – 10, Oblouková
-automobilJednotka HZS Praha otevřela automobil, ve kterém byl nalezen mrtvý muž. Případ
byl předán PČR.
21.15 – 14, Doležalova
-keřJednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár thuje vedle komunikace.
Požárem byla thuje zcela zničena.
21.18 – 10, Dvouletky
-komunikaceJednotka HZS Praha odstranila spadlý strom, který bránil provozu na komunikaci.
Případ předán PČR.
21.20 – 19, Českodubská
-kontejnerJednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár odpadu ve velkokapacitním
kontejneru.
21.28 – 10, Saratovská
-kontejnerJednotka HZS Prahy likvidovala tlakovou vodou požár odpadu ve dvou plastových
kontejnerech, které byly požárem zcela zničeny.
22.27 – 5, Radlická
-metroJednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS ve vestibulu stanice metra Radlická.
Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
23.37 – 10, Tuchorazská
-komunikaceJednotka HZS Praha odstranila spadlou větev, která bránila provozu na komunikaci.
Případ předán PČR.
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