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

                    od 06.00 hodin dne 06. 11. 2009  do 06.00 hodin dne 07.  11. 2009 
 
07.03 -  1, Vodičkova  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k prověření zápachu v domě. 

Průzkumem na udané adrese nebyl žádný nebezpečný zápach zjištěn. 
 
07.11 -  3, Jana Želivského   
 -stanice metra- 
 Jednotka HZS Metra prověřovala údajné zakouření el. rozvodny. Žádné nebezpečí 

nehrozilo, prováděly se zde svářečské práce. 
 
07.38 -  6, Václavkova   
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 11 byla přivolána k případu úniku vody v bytové 

jednotce. Dveře bytu byly zajištěny bezpečnostními zámky. Příslušníci jednotky 
nakonec uzavřeli hlavní přívod vody do domu. Další opatření provede majitel domu. 

 
07.55 -  7, V háji  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla vyslána k případu násilného otevření dveří bytu 

zdravotně postižené uživatelky pí Pavlové. Dveře před dojezdem jednotky otevřeli 
příslušníci PČR a postižená uživatelka předána do péče ZZS.  

 
08.33 -  5, Nádražní  
 -komunikace- 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 zajistila místo dopravní nehody osobního automobilu 

a tramvaje. Po zadokumentování situace odstraněn osobní automobil 
z tramvajového pásu po odpojení AKU. Poté asanovány vyteklé provozní náplně. 
K jejich úniku do kanalizace nedošlo, životní prostředí nebylo ohroženo. 

 
09.36 -  3, Písecká  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 násilně otevřela dveře bytové jednotky. Uživatelka 

bytu (83 let) předána ZZS. 
 
09.47 -  3, Jeseniova  
 -činžovní dům- 
 Jednotky HZS Praha stanic 1 a 5 byly vyslány k požáru bytové jednotky 1+1 v 2. 

patře řadového činžovního domu. Zjištěn požár pultového mrazáku značky 
ZANUSSI (stáří cca 10 let), který stál na podestě schodiště před bytem. Hořela 
izolace elektromotoru s tepelnou degradací plastů. Kouřovými zplodinami byla 
očazena malba schodiště a částečně stěny jednoho pokoje. Příčinou vzniku byla 
technická závada el. instalace mrazáku. Hašeno vodou, dodávanou jednotkou 1C 
proudem z vlastního zdroje. Zakouřené prostory domu byly  nuceně odvětrány. 

 Škoda: 50.000,- Kč                                                             Uchráněno: 300.000,- Kč 
  
11.26 -  1, Wilsonova  
 -nádraží ČD- 
 Jednotka HZS České dráhy zajišťovala nakolejení lokomotivy. 
 
 
12.18 -  4, Za zelenou liškou  
 -obytný objekt- 
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 Jednotka HZS Praha stanice 6 asistovala PČR při zpřístupňování bytové jednotky 
psychicky narušeného uživatele. Nakonec proveden násilný vstup oknem a uživatel 
předán ZZS. 

 
13.34 -  11, Roztylská  
 -stanice metra- 
 Jednotka HZS Metra prověřovala zakouření nástupiště. Průzkumem zjištěno, že se 

jednalo o kouř z dýmovnice. Nástupiště nuceně odvětráno. 
 
15.04 -  8, Pod plynojemem  
 -komunikace- 
  Jednotka HZS Praha stanice 1 byla přivolána k asanaci údajně rozlitých ropných 

produktů. V dané lokalitě nebyly žádné rozlité ropné produkty nalezeny. 
 
17.06 -  10, Vršovická  
 -obytný objekt- 
 Příslušníci jednotky HZS Praha stanice 5 násilně otevřeli dveře bytu. Uvnitř byl sám 

malý chlapec a v pořádku byl předán rodičům. 
 
17.13 -  9, Pod šancemi  
 -volné prostranství- 
 Jednotka HZS Praha stanice 3 byla přivolána k údajnému požáru na volném 

prostranství. Žádné příznaky plamenného hoření v dané ulici nebyly zjištěny. 
Jednalo se o planý poplach. 

 
18.00 -  3, Čajkovského  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k případu poruchy plynové karmy v bytě 

v 2. patře. Uzavřen přívod plynu do karmy a byt odvětrán. Jedna osoba předána do 
péče ZZS. 

 
18.11 -  2, Anglická  
 -obytný objekt- 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 byla vyslána k zpřístupnění uzamčeného bytu. 

Příslušníci jednotky násilně otevřeli dveře bytu. Uživatelku ( 70 let ) předali ZZS. 
 
18.35 - 10, Svojetická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na žádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v 2.NP obytného domu. Zde byla nalezena  nemohoucí uživatelka, 
která byla předána do péče ZZS. 

 
19.40 - 15, Jižní spojka 
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem olejovou skvrnu o velikosti cca 1x10m na 

vozovce. 
 
23.18 - 5, Barrandovská  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě tří osobních automobilů. 

Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé ropné produkty 
zasypali sorbentem. 

 
 
23.28 - 2, Vratislavova  
 - obytný objekt - 
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 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby provedla na žádost ZZS a za asistence 
Policie ČR násilný vstup do bytu v 2.NP obytného domu. Na základě sdělení policie, 
že na místě není potřeba, byla jednotka odvolána z cesty. 

 
00.06 - 12, Pavlíkova  
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru, kterým byl kontejner zničen, byla 
pravděpodobně neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7 000,-Kč 
  
01.01 - 6, Aviatická  
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
01.02 - 12, Čs. exilu  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu, který se 

ocitl na střeše. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku požáru a uniklé 
ropné produkty zasypali sorbentem. Po zadokumentování nehody Dopravní policií 
vozidlo otočili na kola. 

 
01.56 - 13, Sluneční náměstí   
 - kontejner - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí tlakové vody požár odpadu v plastovém 

kontejneru. Příčinou vzniku požáru, kterým byl kontejner zničen, byla 
pravděpodobně neopatrnost při kouření, nelze zcela vyloučit ani úmyslné zapálení. 

 Škoda: 7 000,-Kč 
  
02.22 - 8, Sokolovská  
 - administrativní objekt - 
 Jednotka HZS Praha vyprostila z místnosti pro bankomat uvězněnou osobu. 
 
04.48 - 15, U Kabelovny  
 - výrobní objekt - 
 Jednotka HZS Zentiva prověřila hlášení EPS v areálu závodu. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
 
 


