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Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne 02. 06. 2010 
 

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

                    od 06.00 hodin dne 01. 06. 2010 do 06.00 hodin dne 02. 06. 2010 

 
06.28 – 10, Turkmenská  
 - obytný prostor – 
 Jednotka HZS Praha stanice 5 otevřela bytovou jednotku na ţádost PČR a za její 

přítomnosti. V bytě byla nalezena uţivatelka bytu.  
 
07.08 - 4, U Plynárny  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. 

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

 
08.38 - 2, Na Smetance 
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobilo doutnání matrace v obývacím pokoji 
v jednom z bytů v 2.NP. V průběhu zásahu byly ze zasaţeného bytu zachráněny 
dvě osoby, které byly předány přivolané ZZS. Poţár příslušníci jednotky likvidovali 
pomocí 1C. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při kouření. 

 
10.07 - 12, Hrazanská         
 - komunikace - 
 Jednotky HZS Praha ve spolupráci s jednotkami HZS SčK a dalšími sloţkami IZS 

nacvičovaly zásah při dopravní nehodě cisterny a čtyř osobních automobilů 
s vyproštěním zraněných osob, který byl navíc komplikován poţárem a únikem 
chemických látek.  

 
10.23 - 10, Počernická  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup do bytu v 6. NP obytného domu.  
 
12.22 - 11, Ke Kateřinkám  
 - včelí roj - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků včelí roj 

neznámého původu, který se usadil na zahradě základní školy. 
 
12.27 - 8, Sokolovská  
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v demolici. Průzkumem na místě 

bylo zjištěno, ţe zakouření bylo způsobeno vypalováním kabelů. Příslušníci 
jednotky poţár likvidovali pomocí dţberové stříkačky. 

 
12.48 - 15, Chudenická 
 - včelí roj - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí vysavače a chemických prostředků včelí roj 

neznámého původu, který se usadil v parku. 
 
14.48 - 3, Na Vrcholu  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost uţivatelky a za asistence Policie ČR 

násilný vstup do bytu v 5. NP obytného domu.  
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15.20 - 1, Spálená  
 - komunikace - 
 Jednotka HZS Praha zasypala sorbentem ropné produkty, které unikly na vozovku 

z poškozené palivové nádrţe zaparkovaného osobního automobilu pravděpodobně 
po krádeţi PHM. 

 
16.32 - 4, Kunratice, Za Rybníkem  
 - rybník - 
 Jednotka SDH Kunratice byla vyslána k výskytu neznámé ropné skvrny na hladině 

rybníka. Pomocí sorpčních hadů byla skvrna staţena na stranu a podrobena 
rozboru. Jednalo se zřejmě o film z hnilobného procesu. 

 
18.15 - 3, Hraniční  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C poţár automatické pračky v koupelně 

rodinné vily. Příčinou vzniku poţáru, kterým byl spotřebič zničen, byla technická 
závada elektroinstalace pračky. 

 
18.19 - 5, Na Přídole  
 - demolice - 
 Jednotka HZS Praha likvidovala pomocí 1C poţár celodřevěné chatky určené 

k demolici. Příčina vzniku poţáru zřejmě souvisí s činností zde přebývajících 
bezdomovců, s největší pravděpodobností se jednalo o neopatrnost při kouření 
nebo při manipulaci s otevřeným ohněm. 

 
18.38 – 9, Skloněná  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu provozních 

kapalin uniklých z poškozené nádrţe osobního automobilu a provizorně utěsnila 
nádrţ tmelem. Předáno Policii ČR. 

 
18.44 – 8, Zenklova  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu provozních 

kapalin uniklých z poškozené nádrţe osobního automobilu a provizorně utěsnila 
nádrţ tmelem. Předáno Policii ČR. 

 
18.45 – 6, U Ladronky  
 - dopravní prostředek – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala následky dopravní nehody osobního 

automobilu. Po zadokumentování případu Policií ČR jednotka odstranila vozidlo 
z komunikace. Předáno Policii ČR. 

 
19.27 – 10, Dubečská 
 - stavební buňka – 
 Jednotka HZS SŢDC likvidovala jedním C proudem poţár odpadu a části 

devastované stavební buňky o rozměrech 4x3m. Na místě Policie ČR.  
 
21.13 – 5, Naskové  
 - přístřešek – 
 Jednotka HZS Praha stanice 7 likvidovala proudem tlakové vody v dýchací technice 

poţár odpadu v přístřešku vyuţívaného osobami bez přístřeší.  
 
21.45 – 4, Kaplická  
 - komunikace – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 likvidovala zasypáním sorbentem skvrnu provozních 

kapalin uniklých z poškozené nádrţe osobního automobilu a provizorně utěsnila 
nádrţ tmelem. Předáno Policii ČR. 

 
23.22 – 17, Šímova 
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 - kontejner – 
 Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala tlakovou vodou poţár plastového 

kontejneru.  
 


