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ÚDAJE O KRAJI
Specifikem hlavního města s více než 1 276 700 obyvatel je vysoký stupeň nebezpečí na převážné části území
daný velkým počtem obyvatel, vysokou koncentrací historických i výškových budov, hustou a přetíženou
silniční sítí, tunely a podzemními stavbami včetně metra, velkými a významnými zdravotnickými zařízeními
a sídlištními aglomeracemi.
V Praze jsou významné centrální úřady, ministerstva, zastupitelské úřady a vedení českých i nadnárodních
společností. Rizikovým faktorem může být i značný pohyb cizích státních příslušníků (za rok navštíví Prahu
přes 5 milionů turistů, kteří se zde ubytují), přítomnost mezinárodního letiště a páteřní tranzitní komunikace
procházející středem Prahy.
Pro zajištění bezpečnosti občanů a efektivní zásahovou činnost proto hlavní město potřebuje moderní
a efektivní vybavení a hasiče na profesionální úrovni.
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OBECNĚ O HZS ČR
PŮSOBNOST, STRUKTURA, PRÁVNÍ RÁMEC
Základním úkolem Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí,
zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) je základní složkou Integrovaného záchranného systému (dále
jen „IZS“), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními
úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými
organizacemi a sdruženími občanů. Ve své působnosti má i ochranu obyvatelstva.
HZS ČR tvoří:
• MV - Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra,
• 14 hasičských záchranných sborů krajů, jejichž součástí je i HZS hlavního města Prahy,
• Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku,
• Záchranný útvar HZS ČR
Působnost HZS ČR, jeho úkoly i kompetence v oblasti požární ochrany, krizového řízení, ochrany
obyvatelstva a integrovaného záchranného systému upravují zejména tyto zákony:
• zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů,
• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Výkon státní správy je prováděn přímo hasičskými záchrannými sbory krajů, které jsou organizačními složkami
státu.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
HZS hl. m. Prahy je samostatnou organizační složkou státu, má působnost na celém území hlavního města
Prahy. Hasičský záchranný sbor kraje zajišťuje úkoly na úseku požární represe, vykonává státní požární dozor,
je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany, je dotčeným orgánem v územním a stavebním
řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.
Vnitřní struktura HZS hl. m. Prahy se člení na:
• ředitelství HZS hl. m. Prahy
• jednotky HZS hl. m. Prahy
Ředitelství HZS hl. m. Prahy se vnitřně člení na:
• kancelář ředitele HZS hl. m. Prahy
• úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
• úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení
• úsek ekonomiky
• pracoviště interního auditu a kontroly
Organizačními součástmi ředitelství HZS hl. m. Prahy jsou operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy
a účelová zařízení.
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ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
VÝKON STATNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
Výkon státního požárního dozoru (dále jen SPD) je prováděn v rozsahu vymezeném § 31 zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky
č. 221/2014 Sb.
Činnosti v rámci výkonu SPD lze rozdělit do těchto základních oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stavební prevence
kontrolní činnost
zjišťování příčin požárů
správní řízení – pokuty, napomenutí
schvalování posouzení požárního nebezpečí
schvalování dokumentace zdolávání požárů
vyřizování podnětů a dotazů občanů
konzultace s projektanty a stavebníky
preventivně výchovná činnosti
dokumentace činnosti HZS

Struktura a dislokace oddělení prevence
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STAVEBNÍ PREVENCE
Výkon státního požárního dozoru v této oblasti je dlouhodobou záležitostí po celou dobu realizace staveb
(výstavba, funkční zkoušky požárně bezpečnostních zařízení) až po uvedení staveb do trvalého užívání.
Příslušníci se podíleli na posuzování dokumentace pro přípravu a realizaci staveb obchodních center, obytných
souborů, bytových domů, skladových areálů, výškových administrativních budov, hotelů, zdravotnických
a školských zařízení. Dále se jednalo o stavby dopravní infrastruktury, rekonstrukce a úpravy významných
historických památek.
V roce 2018 bylo vydáno 8790 stanovisek k projektové dokumentaci a bylo uvedeno
3505 staveb do užívání.

Významné stavby uvedené v roce 2018 do trvalého užívání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BB Centrum, Praha 4, Michle – stavební úpravy celé administrativní budovy A
OC Letňany, Praha 9 – renovace II. A III. etapa – renovace nájemních jednotek
Hotel Kings Court, U Obecního domu, Praha 1 - Staré Město – úprava restaurace
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 – Podolí – provoz dětské skupiny
Metro – trasa B - modernizace stanice Jinonice
Metro – trasa A – modernizace stanice Skalka
Obchodní dům Kolbenova, Kolbenova ul., Praha 14
Západní Město - bytový dům Isaac Newton House, Medunova ul., Praha 13 – Stodůlky
OC Retail Park Štěrboholy, Dolní Měcholupy, Praha 10
FN Motol – poliklinika E, Motol, Praha 5 – vertikála EKV a lávka
City Element a City Deco, Praha 4 – administrativní budovy na Pankrácké pláni
Prodejna nábytku Kika, Praha 5 – rozšíření OC Galerie Butovice, 3.NP až 1.PP, plocha cca 12000m2
Obecní dům Ďáblice, Praha – Ďáblice – stavba obsahuje např. radnici MČ Praha – Ďáblice a poštu
Waltrovka – Dynamika, Praha 5 – administrativní budova, 9NP
Rezidence Sacre Coeur III, ul. Kobrova, Praha 5 – domov pro seniory, 5NP
Rustonka B, Rohanské nábřeží, Praha 8 – administrativní budova, 2PP a 7NP
Datové centrum Sazečská, Praha 10
OC Atrium Flora, Vinohradská, Praha 3 – průběžné změny obchodních jednotek
Polyfunkční dům Kindergarten (Karlín Park), Praha 8 – administrativa, komerční prostory, byty
Terminál Sever II, letiště Praha, ul. Schengenská, Praha 6 – zvýšení kapacity COB
Rekonstrukce Terminálu Sever I, letiště Praha, ul. Aviatická, Praha 6
Rekonstrukce Národního muzea – I. Etapa, Václavské náměstí, Praha 1
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KONTROLNÍ ČINNOST
Příslušníci provedli v roce 2018 celkem 1058 kontrol, z toho bylo 872 bez nedostatků. Mimo to provedli 50
úkonů předcházejících kontrole. Dále se účastnili 91 kontrol s jinými kontrolními úřady. Největší množství bylo
s Policí ČR v rámci několika etap celorepublikové preventivní kontrolní akce.
Nejvýznamnější kontrolní akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel EUROSTARS DAVID, Náplavní 6, Praha 2 – po požáru
Hotel Thalia, Národní 13, Praha 1
Hotel City Exe, Opletalova 33, Praha 1
Obchodní akademie Dušní, Praha 1, Staré Město
Palác knih Neoluxor, Václavské náměstí, Praha 1
O2 Aréna Českomoravská, Praha 9
Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7
Hotel Mars, Kubánské náměstí, Praha 10
Hotel Slavia, Vladivostocká, Praha 10
Senior komplex, Nad Třebešínem III, Praha 10, Strašnice
Centrum sociální pomoci v Praze 10, Dům sociální péče Praha 10, Vršovice
Česká energetická přenosová soustava, Elektrárenská, Praha 10
Modřanský biograf, Praha 12, Modřany
Nestlé ČR, Praha 12, Modřany
Centrála T-Mobile, Praha 11, Roztyly
VŠ koleje Kunratice, Praha 4 Tetris Office Building, Budějovická, Praha 4, Michle
The Greenline Kačerov, Jihlavská, Praha 4, Michle
KC Novodvorská, Praha 4, Lhotka
Hotel Nabucco, Ctiradova, Praha 4, Nusle

Podle zaměření kontrol v součinnosti s MV-Generálním ředitelstvím HZS ČR bylo provedeno 122
tematických kontrol ve stavbách určených pro shromažďování většího počtu osob, do výběru byly
zahrnuty velkoprodejny potravin, obchodní centra, administrativní budovy, objekty služeb pro veřejnost
(polikliniky, sportovní haly, kulturní domy a centra, kina) hotely, ubytovny, penziony, bytové objekty
s podzemními garážemi a objekty se ztíženými podmínkami pro zásah.
Dále bylo provedeno celkem 16 kontrol kulturních památek v rámci dlouhodobého kontrolního úkolu MVGenerálního ředitelství HZS ČR. S ČIŽP bylo provedeno celkem 9 tematických kontrol vybraných objektů
v areálu Letiště Václava Havla.

Počet kontrol v roce 2018
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ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ
Příslušníci v roce 2018 vyšetřovali 2109 požárů. Celkem bylo evidováno 10 usmrcených osob a 129 zraněných,
celková škoda dosáhla výše 216 milionů korun.
Zjišťování příčin vzniku požárů je v Praze zajišťováno v nepřetržité službě ve čtyřech
směnách. Spolu s příslušníky oddělení dokumentace vyšetřovatelé také zajišťují
informace pro mediální výstup sboru.

Aktivní spolupráce s Technickým ústavem požární ochrany, Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
a Kriminalistickým ústavem umožňuje vyšetřovatelům využít současné moderní technologie a zázemí
laboratoří. HZS hl. m. Prahy pokračuje v celosvětovém trendu moderního zjišťování příčiny požárů s důrazem
na příjezd k místu události spolu se zasahující jednotkou. Přítomnost vyšetřovatele v době rozvoje požáru
a následné šetření během zásahu je zásadní výhodou při vyšetřování závažných požárů.
Bylo zpracováno 1098 Odborných vyjádření a žádostí o podání informací k jednotlivým požárům a spolupráce
s pracovníky pojišťoven.
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SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, jako příslušný správní orgán na úseku požární ochrany, ukládá
v rámci správních řízení za porušení konkrétních ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) správní tresty, a to jak právnickým osobám
a podnikajícím fyzickým osobám, tak i fyzickým osobám.
Vyjma zahájených správních řízení pak bylo v roce 2018 pravomocně ukončeno 18 správních řízení vedených
s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, kterým byla v 10 případech udělena sankce ve formě pokuty
(v celkové výši 187.500,- Kč) a v 8 případech pak sankce ve formě napomenutí.
U fyzických osob pak Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy eviduje 73 pravomocně ukončených
správních řízení, při nichž bylo v 51 případech přikročeno k udělení sankce ve formě pokuty v celkové výši 24.
500,- Kč a ve zbylých 22 případech bylo uděleno napomenutí.

DOKUMENTACE POŽÁRŮ A OSTATNÍCH ČINNOSTÍ SBORU
V roce 2018 bylo oddělením dokumentace (ODDK) při zaznamenávání případů a událostí pořízeno 278 GB
obrazových dat uložených v 57.748 souborech.
Byla také pořizována dokumentace vybraných technických zásahů sloužící k dalšímu výcviku jednotek,
případně pro potřeby PČR či dalších složek IZS.
O zkušenosti s pořizováním obrazové dokumentace ve složitých podmínkách při
zásahu a se způsoby pořizování obrazové dokumentace pro účely ZPP, se příslušníci
ODDK podělili poskytnutím obrazového materiálu a školícího materiálu pro
odborné kurzy pořádané jak u HZS Praha, tak i MV-GŘ HZS na celorepublikové
úrovni.

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy koordinuje a zodpovídá za zpracování, doplňování a aktualizaci
Krizového plánu hl. m. Prahy, krizových plánů městských částí hl. m. Prahy, Havarijního plánu hl. m. Prahy,
vnějších havarijních plánů a další dokumentace pro řešení rozsáhlých mimořádných událostí či krizových
situací. Poskytuje i metodickou pomoc subjektům zapojeným do oblasti krizového řízení, zpracovává
a poskytuje analýzy ohrožení, podílí se na zpracování podkladů do Plánu nezbytných dodávek hl. m. Prahy
a zajišťuje ochraňování svěřeného majetku Správy státních hmotných rezerv ČR.

OCHRANA OBYVATELSTVA
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy plní zejména úkoly v oblasti varování obyvatelstva, kdy
zabezpečuje provoz a servis jednotného systému varování a vyrozumění. Dále pak preventivně výchovnou

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY

11

činnost, v jejímž rámci pracuje se všemi věkovými kategoriemi obyvatelstva hlavního města Prahy, evakuaci a
nouzové přežití, individuální a improvizovanou ochranu osob, spolupráce s neziskovými organizacemi, ukrytí
osob ve stálých úkrytech, kde je prováděna pravidelná kontrolní činnost provozuschopnosti úkrytů a postup při
vytváření improvizovaných úkrytů. Dále se příslušníci vyjadřují k projektové dokumentaci staveb civilní
ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany. Mezi důležité úkoly patří také spolupráce s Jednotkami
sborů dobrovolných hasičů obcí, zejména pak zabezpečením kurzu Technik ochrany obyvatelstva T OOb-16
a výcviků k úkolům ochrany obyvatelstva.

ČINNOSTI V RÁMCI OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE
2018

Kurz T OOb-16
V měsíci květnu byly realizovány dva specializační kurzy v areálu Skladu logistiky v Jílovém u Prahy. Ve dnech
18. - 19. května proběhl kurz „Human protection during emergency events“, který absolvovalo 24 členů
humanitárních jednotek Českého červeného kříže, a dále 25. - 26. května kurz Technik ochrany obyvatelstva
T OOb -16, kterého se zúčastnilo 17 členů JSDH.
Ve dnech 1. - 2. prosince proběhl v HS-11 kurz Specialista ochrany obyvatelstva S OOb-16. Jednalo se o kurz se
zaměřením na problematiku krizového řízení v případě vzniku mimořádné události na území hlavního města
Prahy a byl určen pro členy SDH a JSDH. Absolvovalo jej 8 členů JSDH a SDH.
Muzeum 2018
Ve dnech 19. 6. - 20. 6. 2018 proběhlo taktické a štábní cvičení „Muzeum 2018“, jehož cílem bylo ověřit
postupy a součinnost složek IZS, orgánů krizového řízení MHMP, městských částí Praha 1 a Praha 2,
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. a dalších subjektů v souladu s typovou činností č. 14.
Základna 2018
V termínu 13. 9. - 16. 9. 2018 proběhlo v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice cvičení Základna 2018.
Hlavním cílem bylo procvičení veškerých činností v souvislosti s výstavbou a provozem Materiální základny
humanitární pomoci. Tohoto cvičení se zúčastnili příslušníci HZS hl. m. Prahy, členové 11 jednotek SDH
(Lochkov, Čakovice, Letňany, Nebušice, Ďáblice, Klánovice, Třebonice, Libuš, Benice, Dubeč a Kbely), členové
Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1, dále pracovníci SOZ Olomouc, zaměstnanci Magistrátu
hl. m. Prahy, zaměstnanci MČ Praha 8, Městské policie hl. m. Prahy, Policie ČR – MO Praha 8, PVK a.s., Správy
služeb hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy a.s. Na cvičení se dále podílelo 75 figurantů z řad veřejnosti, kteří v rámci
přidělených rolí představovali obyvatelstvo, evakuované při mimořádné události - protržení hráze vodního díla
Hostivař.
Projekt „Kontejnery ochrany obyvatelstva“
V roce 2018 byly, na základě účelové investiční dotace od Magistrátu hl. m. Prahy, pořízeny dva kusy speciální
techniky (Kontejner ochrany obyvatelstva) a jednoho kusu požárního kontejnerového nosiče. Tyto technické
prostředky jsou určeny k rychlému a účinnému zásahu v případě mimořádné události, jejíž vznik lze obtížně
časově a prostorově předvídat, a zároveň umožňují vytvořit zázemí pro obsluhu a zasahující jednotky. Svým
vybavením poskytuje ochranu až pro 100 osob. Jedná se o ochranu dýchacích cest a povrchu těla před
působením prachu nebo chemických látek. Dále může kontejner plnit funkci check pointu pro zasažené osoby.

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY

12

Jednotný systém varování a vyrozumění
Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) byl aktivně využit dne 8. května 2018 při požáru skladové haly
v Praze Hostivaři, kdy prostřednictvím JSVV bylo informováno obyvatelstvo o úniku škodlivých látek do
ovzduší. Provoz JSVV v hl. m. Praze v současné době zabezpečuje 415 koncových prvků (sirén), z toho je 196
rotačních sirén a 217 elektronických a dva kusy Místního informačního systému. Signál JSVV pokrývá 90 %
území hl. m. Prahy. Vzhledem k nutnosti modernizace JSVV v hl. m. Praze byla MV-generálním ředitelstvím
HZS ČR na rok 2019 přislíbena investiční dotace na pořízení pěti kusů elektronických sirén, které nahradí
stávající, technologicky zastaralé rotační sirény.

VYDÁVÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK
V rámci úseku CNP byl po dohodě s odborem prevence nastaven systém oběhu dokumentace a principů
vyjadřování s ohledem na novelizaci zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
Na základě výše uvedené dohody byla vytvořena samostatná „Závazná stanoviska“ pro odbor ochrany
obyvatelstva a krizového řízení, kterými byl nastaven základní rámec vyjadřování a oběhu projektové
dokumentace z pohledu ochrany obyvatelstva. Za rok 2018 vydal odbor ochrany obyvatelstva 4 382 závazných
stanovisek pro oddělení stavební prevence, a dále pak 173 samostatných závazných stanovisek.

ČINNOST DOTČENÉHO ORGÁNU PODLE ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
Na území hlavního města Prahy je zařazeno do skupiny A a B, ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, (zákon
o prevenci závažných havárií), celkem šest objektů šesti provozovatelů. V současné době se tak na území hl.
m. Prahy nacházejí dva objekty skupiny B a čtyři objekty skupiny A.
Ke konci roku 2018 byla dokončena nová podoba vnějších havarijních plánů pro objekty, které jsou zařazené do
skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií. Plány byly následně předány do připomínkového řízení
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) a pro navazující veřejné projednání těchto dokumentů, které bude
probíhat v prvním čtvrtletí roku 2019. V roce 2018 vykonal HZS HMP v rámci integrované inspekce a dle
schváleného plánu kontrol na rok 2018 ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími kontrolními
orgány z hlediska prevence závažných havárií kontrolu objektů u následujících provozovatelů:
•

•

Objekty zařazené do kategorie B:
•

Flaga, s.r.o.

•

Linde Gas, a.s.

Objekty zařazené do kategorie A:
•

Czech Airlines Technics, a.s.

•

Letiště Praha, a. s.

•

Brenntag ČR s.r.o.

Z provedených kontrol byly sepsány protokoly o výsledku kontroly, které byly projednány s představiteli
kontrolovaných subjektů a dále postoupeny České inspekci životního prostředí.
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PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST (PVČ)
PVČ probíhala v roce 2018 v souladu s Plánem hlavních úkolů HZS HMP v oblasti PVČ pro rok 2019. Mezi
prioritní úkoly pro rok 2018 patřilo vzdělávání učitelů, navázání spolupráce s provozovateli objektů zařazených
do sk. B (ve vazbě na zákon č. 244/2015 Sb., o prevenci závažných havárií) a zvýšení propagace PVČ na webu a
v médiích.
Za úspěch v oblasti PVČ v roce 2018 v rámci plnění standardních úkolů lze považovat počet přihlášených škol
do programu „Výchova k bezpečí“.
Základním a publikem oceňovaným přínosem je využití principu interaktivity a sepětí teorie a praxe
(interaktivní výukové prostředí, autentické prostředí HS s hasiči, technikou a věcnými prostředky, přednášející
- profesionál, praktická prezentace řady popisovaných jevů a předmětů – poslech varovného signálu, hašení
pomocí přenosného hasicího přístroje …).
Didaktický týden
Již třetím rokem proběhl v Křižíkových pavilonech na Výstavišti Holešovice v návaznosti na Den IZS
„didaktický týden“, kterého se zúčastnili žáci I. stupně základních škol z Prahy 7. Během pěti dnů bylo na
stanovištích HZS, ZZS a MP proškoleno v odborných problematikách jednotlivých složek ca 880 žáků.
Z finančních prostředků – grant HMP ve výši 290 000,00 Kč a finančního přispění HZS HMP ve výši 100 000,00
Kč byly pro podporu PVČ při exkurzích v HS 2 a HS 5 vybudovány interaktivní vestibuly. Názorné pomůcky,
grafika s popisem nebo interaktivní hry umožní dětem a žákům snadné a rychlé pochopení základních témat
z preventivní problematiky požární ochrany.
Celkově bylo v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva proškoleno formou přednášek 10 699 osob,
v omezené míře poučeno v rámci akcí na veřejnosti a exkurzí v hasičských stanicích 7 095 osob.

HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
KRIZOVÝ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
KP HMP byl průběžně aktualizován (zejména v kontextu komunálních voleb na území hl. m. Prahy) a byly
započaty práce na rozpracování nových typových plánů, které zpracovala jednotlivá odvětvová ministerstva
a další ústřední správní úřady. Rozpracování nových typových plánů je řešeno v rámci společné pracovní skupiny
HZS HMP a MHMP. S jejich zapracováním do KP HMP je počítáno v rámci souhrnné aktualizace KP HMP
plánované na rok 2019.
Krizové plány městských částí
KP MČ HMP byly průběžně aktualizovány (zejména v kontextu komunálních voleb na území hl. m. Prahy).

HAVARIJNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
HP HMP byl průběžně aktualizován (zejména v kontextu komunálních voleb na území hl. m. Prahy) a byly
realizovány rozsáhlé práce na aktualizaci plánu evakuace v rámci společné pracovní skupiny HZS HMP a MHMP.
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Plány krizové připravenosti
HZS HMP poskytoval metodickou pomoc zpracovatelům plánu krizové připravenosti. Dále provedl kontrolu
zpracování plánu krizové připravenosti u 12 právnických nebo podnikajících fyzických osob (dále jen „PO nebo
PFO“), majících za povinnost zpracovat plán krizové připravenosti.

Výsledky kontroly byly následující:
•
•
•

PO nebo PFO plní úkoly uvedené v krizovém zákoně v celkovém počtu 9 případů,
PO nebo PFO plní úkoly uvedené v krizovém zákoně s výhradami v celkovém počtu 2 případů (opatření
- stanoven termín a způsob doplnění plánu),
jedna PO nebo PFO nepředložila plán krizové připravenosti (opatření - stanoven termín pro předložení
plánu),

HZS hl. m. Prahy dále organizoval pravidelné IMZ pro zdravotnická zařízení, jejichž
účelem bylo zvýšit připravenost nemocnic na mimořádné události a krizové situace.
Hlavním tématem byla evakuace zdravotnických zařízení.
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Spolupráce s krajským úřadem, obcemi a ostatními správními úřady
Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a dalšími subjekty v oblasti krizového řízení a ochrany
obyvatelstva je řešena primárně formou pravidelných setkání organizovaných HZS HMP, která jsou realizována
zpravidla 1. středu v měsíci, a se scházejí se zde zástupci jednotlivých složek IZS, institucí a organizací na území
HMP. Další spolupráce je realizována formou účasti příslušníků v pracovních skupinách zaměřených na aktuálně
řešené problematiky.
V rámci spolupráce s vysokými školami je realizována dlouhodobá spolupráce s Policejní akademií České
republiky v Praze. Pro studenty byla v průběhu roku 2018 realizována zaměstnání zaměřená na činnost
krizového štábu, dekontaminace osob, ukázku pohotovostních zásob uložených ve skladu logistiky HZS HMP.
Spolupráce spočívá i v přednáškové činnosti a účasti na odborných konferencích školy.

HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

Sběr informací (informační systém ARGIS)
HZS HMP k naplnění povinností, vyplývajících z ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, využíval „informační systém ARGIS“.
Právnické a podnikající fyzické osoby byly oslovovány na základě návrhů dotčených orgánů a údaje o nich byly
pravidelně aktualizovány.

Ochraňování pohotovostních zásob
Na vybrané technice, uložené v pohotovostních zásobách, byly provedeny revize, servis, běžná pravidelná
údržba, funkční zkoušky, včetně výcviku obsluh v hodnotě necelých 534 000,- Kč.
Během roku 2018 převzal HZS HMP k ochraňování od Správy státních hmotných rezerv ČR přístroj pro měření
oxidu uhelnatého v krvi v hodnotě 118 000,- Kč.
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ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
Úsek IZS je tvořen odborem integrovaného záchranného systému, odborem služeb a odborem operačního
řízení a komunikačních a informačních systémů.

ODBOR IZS
Odbor IZS se vnitřně člení na oddělení IZS a řízení jednotek PO a jednotky HZS hl. m. Prahy. Koordinuje
spolupráci složek IZS, usměrňuje a kontroluje činnost jednotek PO a organizuje odbornou přípravu jednotek
PO.
Oddělení IZS a řízení jednotek PO vede a zpracovává dokumentaci k plošnému pokrytí území hl. m. Prahy
jednotkami požární ochrany, požární poplachový plán, přehledy o složkách IZS na území hl. m. Prahy
a připravuje podklady k uzavření dohod v rámci IZS. Dále organizuje odbornou přípravu příslušníků HZS hl. m.
Prahy, velitelů a strojníků dobrovolných jednotek PO a připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO.
Vykonává státní požární dozor v oblasti kontroly připravenosti a akceschopnosti jednotek SDH a HZS podniků.
V rámci své působnosti organizuje porady a instrukčně metodická zaměstnání příslušníků HZS hl. m. Prahy,
členů jednotek SDH, jednotek HZS podniků a složek IZS. Zpracovává a vyhodnocuje žádosti o poskytování
investičních a neinvestičních dotací pro jednotky SDH obcí.
Jednotky PO kategorie JPO I
Jednotky jsou dislokovány na 11 hasičských stanicích. 10 stanic zřizuje HZS hl. m. Prahy a 1 stanici MV-GŘ HZS
ČR.
Označení HS Zřizovatel

Dislokace jednotek PO kategorie JPO I

Typ stanice

1

HZS hl. m. Prahy

Sokolská 62, Praha 2

C3

2

HZS hl. m. Prahy

Heyrovského nám. 1987, Praha 6

P4

3

HZS hl. m. Prahy

Argentinská 149, Praha 7

P4

4

HZS hl. m. Prahy

Květnového vítězství 2023, Praha 4

P4

5

HZS hl. m. Prahy

Průběžná 74, Praha 10

P4

6

HZS hl. m. Prahy

Na Krčské stráni 1366, Praha 4

P4

7

HZS hl. m. Prahy

Jinonická 1226, Praha 5

P4

8

HZS hl. m. Prahy

V sudech 1, Praha 5

P4

10

HZS hl. m. Prahy

K Radonicům 305, Praha 9

P4

11

HZS hl. m. Prahy

Generála Šišky 2140, Praha 4

P4

-

MV-GŘ HZS ČR

U Prašného mostu 55/3, Praha 1

P4

Jihozápadní, jihovýchodní a severní část hlavního města není v některých lokalitách dostatečně
pokryta a jednotky zde nesplňují dojezdové časy. HZS hlavního města Prahy zpracoval koncepční
dokument s přehledem plánovaných hasičských stanic v tomto zájmovém území, ze kterého bude
dále vycházet v rámci strategického plánování.
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Jednotky kategorie JPO III/1
Kat.
JPO

JSDH

Dislokace JPO

JPO III/1 Běchovice

Za Poštovskou zahradou 607, Praha 9, Běchovice, 190 11

JPO III/1 Březiněves

Březiněves, U Parku 140, Praha 8, Březiněves,182 00

Zřizovatel

JPO III/1 Chodov

Chodov, Bohuňova 1341/3, Praha 11, 149 00

MČ PrahaBěchovice
MČ Březiněves
MČ Dolní
Měcholupy
MČ Praha 15
MČ Praha 11

JPO III/1 Cholupice

Cholupice, Podchýšská 109, Praha 16, Cholupice

MČ Praha 12

JPO III/1 Klánovice

Klánovice, Medinská 160, Praha 9, Klánovice

MČ Klánovice

JPO III/1 Kolovraty

Kolovraty, Nad zbrojnicí 1, Praha 10, 103 00

MČ Kolovraty

JPO III/1 Kunratice

Kunratice, Bořetínská 185/4, Praha 4, 148 00

MČ Kunratice

JPO III/1 Letňany

Letňany, Toužimská 51, Praha 9, 199 00

MČ Praha 18

JPO III/1 Lipence

Lipence, Na Bambouzku 457, Praha 5, 155 31

MČ Lipence

JPO III/1 Lysolaje

Lysolaje, Lysolajské údolí 114/36, Praha 6, 165 00

MČ Lysolaje

JPO III/1 Písnice

Písnice, Ladislava Coňka 318/6, Praha 4, 142 00

MČ Libuš

JPO III/1 Radotín

Radotín, Náměstí Osvoboditelů 44/5, Praha 5, 153 00

MČ Praha 16

JPO III/1 Řeporyje

Řeporyje, Hasičů 46, Praha 5, 155 00

MČ Řeporyje

JPO III/1 Řepy

Řepy, Žalanského 23, Praha 17, 163 00

MČ Praha 17

JPO III/1 Satalice

Satalice, K Radonicům 305, Praha 9, 190 15

MČ Satalice

JPO III/1 Stodůlky

Stodůlky, Tlumačovská 2747/28, Praha 5, Stodůlky

MČ Praha 13

JPO III/1 Suchdol

Suchdol, K mírám 1208/3, Praha 6, 165 00

MČ Suchdol

JPO III/1 Zbraslav

Zbraslav, Žitavského 571, Praha 5, 156 00

MČ Zbraslav

JPO III/1 Zličín

Zličín, Křivatcova 244, Praha 5, 155 21

MČ Zličín

JPO III/1 Dolní Měcholupy Dolní Měcholupy, Ke Slatinám 500/9, Praha 10, 109 00
JPO III/1 Horní Měcholupy Horní Měcholupy, Holoubkovská 323, 109 00, Praha 15
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Jednotky kategorie JPO V
Kat.
JPO

JSDH

Dislokace JPO

Zřizovatel

JPO V

Benice

JPO V

Ďáblice

Benice, Květnového povstání 21, Praha 10 Benice, 103
00
Ďáblice, U Parkánu 765/6, Praha 8, 182 00

JPO V

Dubeč

Dubeč, Starodubečská 401, Praha 10 Dubeč, 107 00

MČ Dubeč

JPO V

Kbely

Kbely, Vrchlabská 1042/16a, Praha 9, 197 00

MČ Praha 19

JPO V

Koloděje

Koloděje, K Dubči 178, Praha 9, 190 00

MČ Koloděje

JPO V

Libuš

Libuš, Libušská 81/232, Praha 4 Libuš, 142 00

MČ Libuš

JPO V

Lochkov

Lochkov, K Lahovské 193, Praha 5, 154 00

MČ Lochkov

JPO V

Nebušice

Nebušice, Nebušická 56, Praha 6 Nebušice, 164 00

JPO V

Praha 1

U Milosrdných 14, 110 00, Praha 1

MČ Nebušice
MČ Praha 1

JPO V

Třebonice

Třebonice, U hasičské zbrojnice 20, Praha 13, 155 00

MČ Praha 13

JPO V

Újezd nad Lesy

Újezd nad Lesy, Staroújezdská 486,Praha 9,190 16

MČ Praha 21

JPO V

Velká Chuchle

Velká Chuchle, Starochuchelská 7/20, Praha 5, 159 00

JPO V

Čakovice

Miškovice, U Zbrojnice 114/1, Praha 9, 196 00

MČ Velká Chuchle
MČ Praha - Čakovice

Újezd

Nad Statkem 118, Praha 4, 149 00

MČ Újezd

JPO V/N

MČ Benice
MČ Ďáblice

Jednotky kategorie JPO IV
Kat.
JPO

JSDH

JPO IV

Letiště Praha a.s.

JPO IV

ČESKÁ TELEVIZE

JPO IV

FN MOTOL

JPO IV

DOPRAVNÍ PODNIK
a.s.
KONGRESOVÉ
CENTRUM PRAHA a.s.

JPO IV

JPO IV
JPO IV
JPO IV

Dislokace JPO
Centrální požární stanice – areál sever, K letišti
6/1019, Praha 6
ČESKÁ TELEVIZE s.o., V rovinách 1134, Praha 4,
Kavčí hory
FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL, Praha 5, V
úvalu 84
DOPRAVNÍ PODNIK a.s., Sliačská 1, Praha 4
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA a.s, 5. Května
1640/65, Praha 4

MITAS a.s.
MITAS a.s., Švehlova 1900, Praha 10
SŽDC s.o.
SŽDC s.o., Chodovská 1430/3a, Praha 10
Vojenská jednotka PO – VÚ 4807, Mladoboleslavská 902, Praha 9
VÚ 4807

Zřizovatel
Letiště Praha a.s.
ČESKÁ TELEVIZE
FN MOTOL
DOPRAVNÍ PODNIK
a.s.
KONGRESOVÉ
CENTRUM PRAHA
a.s.
MITAS a.s.
SŽDC s.o.
Ministerstvo obrany
ČR
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Jednotky kategorie JPO VI
JSDH

Dislokace JPO

JPO VI
JPO VI
JPO VI
JPO VI

ČESKÁ POŠTA s.p.
INTERPHARMA
PRAHA, a.s.
Dopravní podnik, a.s.
Dopravní podnik, a.s.
Dopravní podnik, a.s.
Dopravní podnik, a.s.

JPO VI

SAPARIA a.s.

ČESKÁ POŠTA s.p., PJT Malešice, Sazečská 7, P - 10
INTERPHARMA PRAHA, a.s. Komořanská 955, Praha
4
DP Autobusy Klíčov, Letňanská 24, Praha 9
DP Autobusy Řepy, Reinerova 6, Praha 5
DP Autobusy Kačerov, Ke garážím 382, Praha 4
DP Autobusy Vršovice, Nad Vršovickou horou 80/1a,
Praha 10
SAPARIA, a.s., Libušská 319, 142 00, Praha 4

Kat.
JPO
JPO VI
JPO VI

Zřizovatel
ČESKÁ POŠTA s.p.
INTERPHARMA PRAHA, a.s.
Dopravní podnik, a.s.
Dopravní podnik, a.s.
Dopravní podnik, a.s.
Dopravní podnik, a.s.
SAPARIA a.s.

ČINNOST A PŘIPRAVENOST SLOŽEK IZS
V rámci spolupráce složek IZS v roce 2018 se konalo:
 instrukčně metodické zaměstnání složek IZS dne 7. 11. 2018 a 19. 12. 2018,
 společné zaměstnání na téma „Vzorový případ – Letecký den“, dne 31. 10. – 1. 11. 2018,
 zasedání rady velitelů jednotek SDH obcí, 10 x za období 1. 1. – 31. 12. 2018,
 instrukčně metodické zaměstnání velitelů HZS podniků - 8. 3. 2018 – Brno, 7. 11. 2018 – HZS hl. m.
Prahy.
Přehled taktických cvičení složek IZS uskutečněných v roce 2018
Místo
cvičení

Účast složek IZS

Tunel Blanka

HZS ČR, PČR, ZZS hl. m.
Prahy

Útok nákladního automobilu do stojícího davu lidí.
(STČ – 09/IZS)

Modřany,
Praha 12

HZS ČR, PČR, ZZS hl. m.
Prahy

Výbuch v bytové jednotce v důsledku neodborné
manipulace s pyrotechnikou a následným rozptylem
RA látek. (STČ – 01/IZS)

Jeseniova
1667/36,
Praha 3,

HZS ČR, PČR, ZZS, SÚJB
resp. SÚJCHBO,SÚRO

Psychiatrická
nem.
Ústavní,
Tunel Blanka

HZS ČR, ZZS, JSDH, MP,
ČČK

Termín

Téma

cvičení

taktického cvičení složek IZS

26.7. 2018

Dopravní nehoda osobního automobilu, který převáží
nebezpečnou chemickou látku. (STČ – 08/IZS)

24.5. 2018

10.10.
2018
13. - 16. 9.
2018
26.7. 2018

Výstavba materiální základny humanitární pomoci

Dopravní nehoda osobního automobilu, který převáží
nebezpečnou chemickou látku. (STČ – 08/IZS)

HZS ČR, PČR, ZZS hl. m.
Prahy
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24.5. 2018

Útok nákladního automobilu do stojícího davu lidí.
(STČ – 09/IZS)

Modřany,
Praha 12

HZS ČR, PČR, ZZS hl. m.
Prahy

Ke dni 31. 12. 2018 má HZS hl. m. Prahy uzavřeny následující dohody:
 13 x dohoda o plánované pomoci na vyžádání dle § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,
 9 x dohoda o osobní a věcné pomoci dle § 15 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů,
 1 x dohoda o součinnosti,
 9 x dohoda o spolupráci

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ IZS
Vlivem dlouhodobého podfinancování HZS hl. m. Prahy a základních složek IZS, sloužících k zajištění požární
ochrany a k odstraňování následků mimořádných událostí, je situace v hlavním městě Praze poměrně složitá.
Tomu napomáhá i nemožnost čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie a snižovat tak deficit
v přidělovaných rozpočtech.
Pořizování nové techniky a technických prostředků bylo prováděno v souladu s „Koncepčním dokumentem
rozvoje Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy s výhledem do roku 2030“ a potřebou zvyšování
akceschopnosti jednotek požární ochrany pro provádění společných zásahů se složkami IZS u mimořádných
událostí. Zdrojem finančních prostředků HZS hl. m. Prahy byl státní rozpočet a finanční prostředky poskytnuté
Magistrátem hl. m. Prahy.
Zdroje financování jednotek SDH obcí lze rozdělit do několika skupin, z nichž každá byla řešena samostatně.
1) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí.
GŘ HZS ČR poskytuje účelovou neinvestiční dotaci obcím, které plní v přenesené působnosti úkoly
státní správy na základě zákona o požární ochraně, spojené s činností jednotek SDH obcí. Dotace je
účelově vázaná a poskytuje se z rozpočtu GŘ HZS ČR prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy.
HZS hl. m. Prahy posoudil celkem 14 žádostí, z nichž žádná nebyla zamítnuta. Výše účelové
neinvestiční dotace přerozdělené pro jednotky SDH zřízené na území hl. m. Prahy byla v celkové výši
727 363 Kč.
2) Účelová investiční dotace vybraným obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“.
V rámci účelových investičních dotací obcím byly vyhlášeny tři podprogramy:
a) Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce CAS,
b) Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu,
c) Podprogram 3 – stavby (rekonstrukce požární zbrojnice).
HZS hl. m. Prahy přijal pouze jednu žádost v souvislosti s podprogramem 3, ta byla z důvodu porušení
podmínek zásad při udělování investiční dotace zamítnuta.
3) Z rozpočtu hlavního města Prahy byla poskytnuta jednotkám SDH zřizovaných na území hl. m. Prahy
dotace ve výši 10 milionů, na provozní náklady a opravy techniky.
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VÝZNAMNÉ ZÁSAHY V ROCE 2018
Požár hotelu Eurostars David 20. 1. 2018 – zvláštní stupeň poplachu
Požár 5 podlažní budovy hotelu. Zasahovalo 10 profesionálních jednotek pražských hasičů, chemická jednotka
z Petřin, jednotka Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu a 6 jednotek dobrovolných hasičů. Hasiči
zachránili pomocí vyváděcích masek celkem 34 osob vnitřkem budovy a pomocí výškové techniky. 9 osob bylo
zraněno, z toho 2 profesionální hasiči, kteří byli zraněni lehce. Na následky požáru zemřelo 5 lidí. Při
vyšetřování požáru byly zjištěny závažné nedostatky požárně bezpečnostních zařízení. Za příčinu vzniku
požáru bylo stanoveno neprokázané zavinění neznámé osoby, což znamená, že požár způsobila neznámá
osoba buď nedbalostním jednáním, nebo s úmyslem.
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Požár průmyslové haly v pražské Hostivaři 8. 5. 2018 – zvláštní stupeň poplachu
Jednalo se o požár haly v plném rozsahu (20 x 60 m), ve které se nacházely především textilie. V místě požáru
došlo k výbuchu, následně i ke zřícení konstrukcí a požár se zvětšil na plochu o rozměrech 60 x 150 m. Místo
zásahu bylo rozděleno na 3 bojové úseky, bylo nasazeno celkem 12 C proudů, z toho 4 z výškové techniky.
Hasební práce probíhaly také pomocí vrtulníku. Na místě zasahovali hasiči HZS hl. m. Prahy z 8 stanic,
chemická služba z Petřin, 4 jednotky podnikových hasičů, vystřídalo se 25 jednotek dobrovolných hasičů,
Letecká služba PČR, HZSp Škoda Auto s dálkově ovládaným hasicím robotem a chemická laboratoř Kamenice.
Během zásahu došlo ke zranění jednoho profesionálního a jednoho dobrovolného hasiče.
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Požár skladovací haly v pražské Písnici 4. 12. 2018 – III. stupeň poplachu
Jednalo se o požár skladovací haly s textilem, kde hořely oděvy a obuv na rozloze 50 x 100 m. Na místě
zasahovalo celkem 9 profesionálních a 13 dobrovolných jednotek. Požářiště bylo rozděleno na tři bojové úseky
a bylo nasazeno celkem 15 C proudů včetně výškové techniky. Na místo byla povolána i těžká technika ze
Záchranného útvaru HZS ČR – kolový nakladač, pásové rypadlo. Zásah byl ukončen 6. 12. v dopoledních
hodinách.
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STATISTIKA POROVNÁNÍ ZÁSAHŮ V ROCE 2017 - 2018
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TECHNICKÁ, ODBORNÁ, METODICKÁ A ORGANIZAČNÍ POMOC JPO
HZS hl. m. Prahy poskytuje odbornou pomoc a podporu i jednotkám SDH obcí, jednotkám HZS a SDH
podniků, zřizovaných na území hlavního města Prahy. K udržení a prohloubení odborných znalostí je
v jednotkách PO prováděna v každém kalendářním roce pravidelná odborná příprava - základní a cyklická
odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek. Pravidelnou odbornou přípravu
zaměstnanců jednotek HZS podniků, SDH podniků a členů jednotek SDH obcí řídí, organizují a ověřují velitelé
jednotek.
V roce 2018 probíhala odborná příprava velitelů a strojníků JPO III a JPO V, prováděná lektory HZS hl. m.
Prahy. Odborná příprava nositelů dýchací techniky byla prováděna ve spolupráci s vedoucím chemické služby
HZS Dopravního podniku.

STROJNÍ SLUŽBA
V roce 2018 HZS hl. m. Prahy provozoval celkem 105 zásahových požárních automobilů, z toho 50
cisternových automobilových stříkaček, 56 užitkových automobilů, 18 přívěsů, 19 kontejnerů a 11
plavidel. Průměrné stáří zásahových vozidel je 11,3 roku a velká část tak překračuje orientační dobu životnosti
stanovené pro jednotlivé typy techniky.
Z finančních prostředků podpory Magistrátu hl. m. Prahy bylo pořízeno deset cisternových stříkaček CAS
20/2000/120-S1R na podvozku Scania. Z centrálních nákupů Fondu zábran škod celkem čtyři velkoobjemové
cisterny CAS 30/9000/540 – S3VH na podvozku Tatra T 815-7 s nástavbou firmy THT, dva automobilové žebříky
AZ 30 a tři osobní vozidla Škoda Fabia. Od SSHR jsme převzali do ochraňování dva nosiče kontejnerů Volvo
6x6 v provedení ADR.
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Název

ks Finanční prostředky

Strojní a technická služba

Automobilový žebřík AZ30

2

38 600 000

Automobilový jeřáb AJ40

1

18 000 000

Technický automobil pro letecké záchranáře

1

2 000 000

Protiplynový automobil

1

6 000 000

Technický automobil pro převoz seskokové matrace

1

1 000 000

Dopravní automobil pro 25 osob

1

3 500 000

Technický automobil ODKS

1

1 000 000

Zařízení pro komplexní údržbu hadic (pračka hadic se zkušební
stolicí)

1

2 500 000

Dopravní automobil pro 9 osob

2

3 000 000

Nákladní automobil s hydraulickým čelem

1

3 000 000

Týlový kontejner

1

5 000 000

Velkoobjemový ventilátor

1

3 000 000

Kontejner korba

2

300 000

CELKEM ODTS
Název

86 900 000
ks Finanční prostředky

Chemická služba
Zařízení na pravidelné revize obličejových masek

1

250 000

Dekontaminační sprcha pro zasahující

1

200 000

Zásahový rádiometr

5

750 000

Přístroj pro měření oxidu uhelnatého v krvi

1

120 000

Přístroj na detekci výbušnin

1

1 000 000

Přístroj pro identifikaci radionuklidů

1

500 000

Sudové čerpadlo do EX prostředí

1

75 000

CELKEM CHS

2 895 000
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TECHNICKÁ SLUŽBA
Úkoly technické služby v rámci HZS hl. m. Prahy jsou plněny v rámci Oddělení strojní a technické služby
(ODTS). Hlavní úkoly, které technická služba plnila v roce 2018, byly stanoveny nově vydaným Řádem
technické služby a dalšími platnými předpisy pro oblast technické služby.
Zejména se jednalo o následující úkoly:
•
•
•
•
•
•

provedení pravidelných revizí a kontrol technických prostředků,
zajištění provozuschopnosti, oprav a náhradních dílů pro technické prostředky PO,
zajištění nákupu nových a obnova používaných technických prostředků PO,
odborná příprava techniků technické služby,
provádění údržby, čištění, kontroly a zásobování stanic základními hadicovými prostředky,
zajištění materiální vybavenosti lezeckých družstev a leteckých záchranářů, potápěčů a odřadu USAR
HZS hl. m. Prahy.

CHEMICKÁ SLUŽBA
Mezi hlavní úkoly oddělení chemické služby patřilo v roce 2018 zejména zajištění výjezdu k zásahům s
možností výskytu chemických, biologických a radioaktivních látek. Součástí zásahu na nebezpečnou látku je
vždy snaha o její charakterizaci a identifikaci dostupnými detekčními prostředky. Na základě výsledků
stanovení navrhuje směnový chemik postupy a opatření veliteli zásahu ve vztahu k vlivu na zdraví zasahujících
hasičů, obyvatelstva nebo životní prostředí. Druhou velkou částí pracovní náplně je péče o věcné prostředky
chemické služby (např. dýchací přístroje, protichemické ochranné oděvy, detekční přístroje), která zahrnuje
jejich údržbu, pravidelné revize, kalibrace a opravy.
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Příslušníci oddělení chemické služby se podílejí na školeních a pravidelné odborné přípravě příslušníků z
ostatních stanic. Příslušníci chemické služby v roce 2018 vyjeli k 402 zásahům, mezi které patřily zejména
detekce oxidu uhelnatého, neznámý zápach, nebezpečné zásilky, úniky a nálezy chemikálií, varny drog,
znečištění vodních toků a 69 výjezdů bylo k zásahům s nutností výměny dýchací techniky u požárů velkého
rozsahu. HZS hl. m. Prahy, ve spolupráci s chemickou laboratoří Kamenice, zajišťuje CBRN modul (Modul
České republiky na chemickou, biologickou, radiologickou a jadernou detekci a odběr vzorků).
K zefektivnění záchranných prací a hašení požárů významně přispělo pořízení 10 termokamer, čímž bylo
možné vybavit 1. organizovaný výjezd každé hasičské stanice. Další významným pomocníkem, který rozšíří
možnosti v oblasti detekce, se stal plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem, který byl pořízen
z finančních prostředků poskytnutých Magistrátem hlavního města Prahy. V průběhu roku 2018 došlo
k rekonstrukci dekontaminačního přívěsu, který slouží jako podpora výjezdovým hasičům při zásazích
s přítomností nebezpečných látek. Pořízeny byly také ochranné obaly na tlakové lahve, a to hlavně z důvodu
zabezpečení před mechanickým poškozením.

USAR, LEZECKÁ SKUPINA, POTÁPĚČI, VELKOOBJEMOVÉ ČERPÁNÍ, LIKVIDACE NL
Pro řešení mimořádných událostí HZS hl. m. Prahy disponuje nad rámec základního vybavení speciálními
službami, které jsou zajišťovány ve všech směnách. Jedná se o lezeckou skupinu, skupiny potápěčských
a leteckých záchranářů, které plní funkci opěrného bodu pro další kraje. Dále skupiny určené k záchraně osob
na vodě a zamrzlých hladinách, certifikovaný záchranný a pátrací odřad pro obydlené oblasti – USAR team
(Urban Search and Rescue), odřad pro velkoobjemové čerpání a specialisty pro likvidace havárií nebezpečných
látek a rozšířenou detekcí.
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KRAJSKÉ OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy je zároveň operačním střediskem IZS a přijímá
oznámení o mimořádných událostech a organizuje výjezd jednotek požární ochrany, složek integrovaného
záchranného systému a ostatních složek podle požárního poplachového plánu hl. m. Prahy. Provádí sběr dat a
informací, které se týkají nasazení jednotek požární ochrany na území hl. m. Prahy. Zajišťuje a organizuje
spojení mezi jednotkami požární ochrany a složkami integrovaného záchranného systému. Eviduje a předává
informace ostatním složkám. Výkon služby na krajském operačním a informačním středisku HZS hl. m. Prahy
je zajištěný nepřetržitým režimem příslušníků ve čtyřech dvanáctihodinových směnách.
V roce 2018 odbavili příslušníci Krajského operačního a informačního střediska HZS
hl. m. Prahy 51 520 hovorů na lince 150 a řešili 10305 mimořádných událostí.

CENTRUM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112
TCTV 112 je součástí Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy.
Telefonní centrum tísňového volání 112 je součástí Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m.
Prahy. Systém Telefonního centra tísňového volání linky 112 je propojený se základními složkami
integrovaného záchranného systému, tedy umožňuje předání hlasového volání a datové věty všem krajským
operačním střediskům Hasičskému záchrannému sboru ČR, Policie ČR a zdravotnické záchranné služby.
Příslušníci Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy odbavující linku 112 komunikují
i v anglickém a německém jazyce.
V roce 2018 bylo Telefonním centrem tísňového volání 112 odbaveno celkem 32 6431 hovorů a odesláno
celkem 41 311 datových vět na základní složky integrovaného záchranného systému z 283 784 odeslaných
datových v rámci HZS ČR (tzn. 14,6 % = nejvíc z ČR). Z toho 7 647 na HZS, 14 535 na PČR a 19 129 na ZZS.

V roce 2018 přijalo Krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy
dohromady s Telefonním centrem tísňového volání 377 951 hovorů (tj. 86 % na
linku 112 a 14 % na linku 150) z celkového počtu 2 678 732 hovorů v rámci HZS ČR,
čímž se řadí na 1. místo v počtu přijatých hovorů na tísňovou linku.

KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Oddělení informačních systémů a oddělení komunikačních systémů zajišťují v oblastech jejich kompetencí
zejména podporu příslušníkům a zaměstnancům HZS hl. m. Prahy.
V návaznosti na realizaci Krajského standardizovaného projektu informačního systému operačního řízení HZS
hl. m. Prahy byla v roce 2018 ukončena realizace navazující II. fáze integrace hasičských stanic HZS hl. m.
Prahy do informačního systému operačního řízení, která umožnila vysílání jednotek požární ochrany přímo
z Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy, včetně provozu navazujících technologií na
stanicích.
V oblasti komunikačních systémů byla obměněna další část terminálů pro digitální síť Pegas, příslušníci
zabezpečili přeladění radiových zařízení v analogové radiové síti na území hl. m. Prahy na nově přidělené
frekvence. Dále byla dokončena obměna telefonního systému na hasičských stanicích hl. m. Prahy.
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V oblasti informačních systémů byl realizovaný projekt elektronického docházkového systému, bylo uvedeno
do provozu vlastní cloudové úložiště, pořízeny technologie pro obnovu dosluhujícího poštovního serveru a
technologie centrálního logovacího nástroje, který bude naplněním mimo jiné i jako jedno z opatření GDPR.
V roce 2019 bude úkolem komunikačních systémů překlíčování všech digitálních terminálů v síti Pegas, jejich
obměna, a integrace JSDHO do sítě Pegas.
Společným projektem oddělení komunikačních systémů a oddělení informačních systémů je projekt
bezobslužných stanic.
Pult centralizované ochrany
V roce 2018 pokračoval rozvoj služby pultu centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy a přijímání dalších
zájemců o zajištění požární ochrany objektů touto formou. Za účasti příslušníků jednotek požární ochrany z
jednotlivých předurčených hasičských stanic byly organizovány prohlídky připojených objektů a rozšiřovala se
odborná příprava příslušníků související s touto problematikou.

KANCELÁŘ ŘEDITELE
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
U zaměstnanců v pracovním poměru činil stanovený objem platových prostředků 22 415 280 Kč. V průběhu
roku došlo k jeho úpravám. V květnu byl navýšen objem mzdových prostředků o 365 892 Kč. Dalším
opatřením byl rozpočet snížen o 723 216 Kč. Konečný rozpočet pro rok 2018 dosáhl částky 22 057 956 Kč a byl
plně vyčerpán. V průběhu roku ukončilo pracovní poměr 10 zaměstnanců a do pracovního poměru bylo přijato
8 zaměstnanců.
U příslušníků ve služebním poměru byl objem prostředků na platy stanoven ve výši 456 009 996 Kč. Během
roku došlo taktéž k několika úpravám, které vcelku činili snížení o 4 175 269 Kč. Konečný rozpočet pro
příslušníky činil 451 834 727 Kč a byl rovněž plně vyčerpán. Za rok 2018 ukončilo služební poměr 30 příslušníků
a 11 příslušníků bylo převedeno k jiným krajům. Přijato bylo 19 příslušníků, z jiných krajů k nám byli převedeni
4 příslušníci.
V průběhu roku 2017 absolvovalo odborné nebo specializační kurzy v ŠVZ HZS ČR
263 příslušníků

ORGANIZAČNÍ ODDĚLENÍ
Organizační oddělení odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s agendou ředitele HZS hl. m.
Prahy. Podílí se na přípravě a vydávání interních aktů řízení a dalších řídících dokumentů organizace. Podílí se
na dodržení výkonu spisového a skartačního řádu, organizuje skartační řízení dokumentů HZS hl. m. Prahy
a zaměstnancům poskytuje metodickou pomoc při vedení e-SSL Ginis.
Podílí se na zajištění služebních a pracovních zahraničních cest, na zabezpečení sportovních, společenských,
kulturních či mimořádných akcí, organizovaných pod záštitou organizace. Kontroluje dodržení komplexního
zajišťování ochrany utajovaných informací u organizace. Podílí se na zabezpečení ochrany areálů, majetku HZS
hl. m. Prahy a vedení projektu fyzické bezpečnosti u organizace. Zabezpečuje výkon agendy základních registrů.
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ČINNOST V OBLASTI PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY
V roce 2018 byla posttraumatická péče poskytnuta psychologickým pracovištěm 21 příslušníkům HZS ČR
v souvislosti s výkonem služby v rozsahu 4 intervencí a celkové délce 2,5 hodiny. Také byla poskytnuta
psychosociální pomoc 16 civilním osobám zasaženým mimořádnou událostí v rozsahu 10 intervencí a celkové
délce 9,5 hodiny. Členy týmu posttraumatické péče byla 25x poskytnuta psychosociální pomoc lidem
zasaženým mimořádnou událostí a 63x poskytnuta intervence v rámci kolegiální pomoci během celého roku.
Celkově členové týmu poskytli intervenci 47 lidem a 66 příslušníkům v rámci kolegiální pomoci.

TISKOVÝ MLUVČÍ
V roce 2018 pokračoval HZS hl. m. Prahy v aktivní informovanosti medií a veřejnosti. Jsou pravidelně zasílány
tiskové zprávy jak ze zásahu, tak ze cvičení a z oblasti prevence nebo preventivně výchovné činnosti. Zejména
v oblasti informací ze zásahů tak všechna média dostávají stejné informace v jednotné podobě včetně
fotografií. Do konce roku 2018 bylo na obou sociálních sítích pražských hasičů přes 8.000 odběratelů. Na
sociální síti Twitter je účet pražských hasičů nejsledovanějším ze všech složek IZS z celé České republiky.
Sociální profil na síti Facebook slouží i ke sdílení informací pro příslušníky a zaměstnance HZS hl. m. Prahy.
V roce 2018 byl vytvořen stabilního okruhu vybraných příslušníků, kteří odborně a koordinovaně poskytovali
informace ve všech oblastech v rámci HZS hl. m. Prahy (Prevence, Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, IZS,
PVČ).
Tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy byl nominován v kategorii Mluvčí roku do TOP
nejlepších mluvčích ve veřejném a komerčním sektoru.
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PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Právní oddělení spadá pod Kancelář ředitele. Zabezpečuje právní agendu např. tím, že projednává jednání
mající znaky přestupku příslušníků, služební a pracovní úrazy příslušníků a občanských zaměstnanců. Dále
poskytuje právní pomoc jednotlivým organizačním článkům HZS hl. m. Prahy, eviduje podněty a jiná podání,
vyřizuje agendu stížností a peticí. Zajišťuje vyřizování agendy dle zákona č. 106/1999 Sb., zastupuje sbor před
soudy a správními úřady a zajišťuje komunikaci s těmito institucemi a zajišťuje smluvní agendu, včetně
evidence a ukládání smluv. Zajišťuje výklad a případně metodiku v právních otázkách.

STÍŽNOSTI, PODNĚTY, JINÁ PODÁNÍ

Evidencí a částečně vyřizováním této agendy se zabývá právní oddělení ve spolupráci s dalšími dotčenými
úseky. V roce 2017 byly evidovány 2 stížnosti, 8 podnětů a 25 jiných podání, které nebyly vyhodnoceny jako
podnět. Při jejich vyřizování bylo postupováno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů a podle interních pokynů ředitele HZS hl. m. Prahy. Dále bylo v roce 2017 odpovězeno a vyřízeno na
11 dotazů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

INTERNÍ AUDIT A KONTROLA
Vnitřní kontrolní systém HZS hl. m. Prahy tvoří zejména vnitřní a řídicí kontroly a výkon interního auditu. HZS
hl. m. Prahy postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhláškou k
zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 a interními akty řízení ředitele HZS hl. m. Prahy. HZS hl. m. Prahy klade
důraz na zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům způsobeným zejména porušením právních
předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky. Vnitřní kontrolní
systém je průběžně, minimálně jedenkrát za rok, prověřován. Auditní činnost je plánována na základě analýzy
rizik, momentálních potřeb sboru a v souladu s plněním stanovených cílů organizace.

KONTROLY VYKONANÉ ORGÁNY VNĚJŠÍ KONTROLY
V roce 2018 bylo u HZS hl. m. Prahy zahájeno celkem 20 vnějších kontrol, 1 kontrola zatím nebyla ukončena.
Jednalo se o kontroly ze strany MV-GŘ HZS ČR, Správy státních hmotných rezerv, Finančního úřadu pro hl. m.
Prahu, Odboru sociálního zabezpečení a Odboru zdravotního zabezpečení MV ČR, který vykonal v průběhu
roku celkem 14 kontrol v oblasti ochrany veřejného zdraví.

KONTROLY VYKONANÉ ORGÁNY VNITŘNÍ KONTROLY
V roce 2018 byly provedeny 4 vnitřní kontroly. Jednalo se o kontrolu dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr, kontrolu na čerpání finančního místa se zaměřením na reprefond, vyřazování nepotřebného majetku
a nastavení vnitřního kontrolního systému na úseku IZS se zaměřením na hospodaření se služebními osobními
vozidly. Na základě kontrolních zjištění byla přijata adresná a termínovaná opatření k nápravě.

INTERNÍ AUDIT
V roce 2018 byly provedeny 2 interní audity. Audit systémový, finanční, procesní na téma „Hospodaření
s PHM“, kdy cílem auditu bylo ověření hospodárného, účelného a efektivního nastavení systému v oblasti
nakládání s PHM, vedení evidence spotřeby, včetně určení kompetencí a odpovědností, dodržování
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souvisejících závazných předpisů; dále audit systémový, operací na téma „Nastavení vnitřního kontrolního
systému u vybraných organizačních částí“, kdy cílem auditu bylo poskytnutí informace o nastavení vnitřního
kontrolního systému u auditovaných útvarů ekonomiky a kanceláře krajského ředitele.
V roce 2019 jsou naplánovány kontroly týkající se vnitřních předpisů organizace, následná kontrola plnění
opatření k nápravě zjištěných nedostatků po komplexní kontrole ze strany MV-GŘ HZS ČR a kontrola evidence
docházky po zavedení nového elektronického systému. Činnost interního auditu bude zaměřena do oblasti
nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému jednotlivých organizačních částí. Specifikace výkonu
interního auditu bude provedena v rámci ročního plánu činnosti interního auditu na rok 2019.

ÚSEK EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ FINANČNÍ
Rozpočet HZS hl. m. Prahy byl v roce 2018 stanoven ve výši 820 mil. Kč a po jeho úpravách dosáhl výše 752 mil.
Kč. Mzdové prostředky a související výdaje tvořily 86,6%, prostředky na provoz 11,4%, investiční prostředky 1
% a sociální dávky 1 %.
Kromě výše uvedených rozpočtových prostředků přijal HZS hl. m. Prahy náhrady nákladů za zásahy prováděné
u dopravních nehod, náhrady nákladů vynaložených na provoz a obsluhu pultu centralizované ochrany a
náhrady nákladů za zásahy při úmyslném jednání v celkové výši 14 mil. Kč (příjmy dle §97 zákona č. 133/1985
Sb.).
HZS hl. m. Prahy čerpá v období 2016 – 2020 dotaci Hlavního města Prahy na
pořízení nové mobilní zásahové techniky a modernizaci vybavení ve výši 170 mil.
Kč. V roce 2018 obdržel navíc další dotace ve výši 2,8 mil. Kč.

Dalšími mimorozpočtovými zdroji HZS hl. m. Prahy byly příjmy z fondu zábran škod (30,9 mil. Kč), dotace
Hlavního města Prahy (32,8 mil. Kč) nebo dary od soukromých subjektů (0,3 mil. Kč). Mezi ostatní příjmy
patřily příjmy z vlastní činnosti, nájemného, z pokut, prodeje pozemků, bytů nebo vozidel ve výši cca 2,9 mil.
Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly ve výši 136,9
mil. Kč.
Čerpání provozních prostředků
Rozpočet na pokrytí provozních výdajů sboru byl po všech úpravách a započtení mimorozpočtových zdrojů
a nároků z předešlých let v celkové výši 105,7 mil. Kč. Provozní prostředky byly vyčerpány ve výši 105,4 mil. Kč
včetně finančních darů od obcí a soukromých subjektů ve výši 0,3 mil Kč, které byly použity na pokrytí nákladů
souvisejících s požární ochranou a preventivně výchovnou činností.
Čerpání investičních prostředků
Rozpočet v oblasti investic byl po všech povolených úpravách a započtení mimorozpočtových zdrojů a nároků
z předešlých let v celkové výši 181 mil. Kč. Investiční prostředky byly vyčerpány ve výši 0,5 mil. Kč, přičemž
nevyčerpaný zůstatek investičních prostředků ve výši 0,5 mil. Kč byl převeden do roku 2019 a bude součástí
rozpočtu 2019 v podobě nároků z nespotřebovaných výdajů.
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Čerpání mzdových prostředků
Objem vyčerpaných mzdových prostředků u zaměstnanců v pracovním poměru byl 22 058 tis. Kč, z toho
odměny tvořily 3,8%. Průměrný plat u těchto zaměstnanců dosáhl výše 31 331 Kč. U zaměstnanců ve
služebním poměru činil objem platových prostředků 451 834 tis. Kč, z toho odměny tvořily 7,4%. Průměrný
měsíční plat příslušníků dosáhl výše 46 635 Kč.

ODDĚLENÍ PROVOZNÍ A SPRÁVY MAJETKU
V uplynulém období se Oddělení provozní a správy majetku zaměřovalo zejména na prověření stávajících a
vytváření nových procesů souvisejících s oblastmi evidence a správy majetku za účelem stabilizace postupů a
zvýšení efektivity v rámci vykonávaných činností. V oblasti správy majetku dále probíhalo postupné
prověřování a kontrola stavu jednotlivých objektů, vyhodnocování těchto zjištění a plánování následných
kroků. Byly realizovány opravy drobnějšího charakteru a přípravy rozsáhlejších investičních akcí (rekonstrukce
budov v majetku MHMP i HZS hl. m. Prahy a zejména výstavba nové HS3 Holešovice).

PLNĚNÍ KONCEPČNÍCH CÍLŮ
ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
Pokračující redukce stávajícího úkrytového fondu se zaměřením na možnosti improvizovaného ukrytí
V koncepci ochrany obyvatelstva HZS ČR je dlouhodobě uváděn trend redukce úkrytového fondu a přenášení
důrazu na individuální ochranu a improvizované úkryty. V hl. m. Praze byly vytipovány objekty, u kterých je
vhodné udržovat je v seznamu úkrytového fondu a zajišťovat jejich funkčnost. U ostatních objektů je
ponecháno rozhodnutí o využití na samosprávě města.
Zajištění lepší selektivity varování
Tento úkol je řešen programově na základě analýz ohrožení (se zaměřením např. na VHP, ohrožující objekty,
stavby určené ke shromažďování velkého počtu osob, apod.). Je časově náročný (po vygenerování příslušných
adresných kódů je nutné tyto údaje zadat do každé konkrétní sirény). Po předchozích zkušenostech je reálné
denně naprogramovat tři sirény. Současný stav je 204 sirén v majetku HZS HMP, u kterých bude nutné tyto
změny provést. Elektronické sirén v počtu 224 ks jsou jako součást JSVV v majetku Magistrátu a HZS hlavního
města Prahy připravuje podklady k jednáním pro realizaci shodného postupu.
Zvýšení efektivity výkonu státního požárního dozoru v terénu
HZS hlavního města Prahy připravuje podklady pro využívání přenosné výpočetní techniky - tabletů.
Prostřednictvím těchto zařízení lze při výkonu SPD na místě skenovat předložená dokumentace, pořizovat
fotodokumentace, video, zapsat protokoly. Zároveň můžou být v zařízení uloženy potřebné právní či
technické předpisy. Potřeba pro příslušníky úseku prevence činí šedesát kusů s náklady přibližně sedm set tisíc
Kč.
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ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
V systému plošného pokrytí je plánováno s výstavbou dalších hasičských stanic, a to v lokalitách Vysočany,
Uhříněves, Ďáblice, Březiněves, Kyje a Stodůlky nebo jako stavby v souvislosti s výstavbou severní části
pražského okruhu.
Jedním se základních koncepčních cílů odboru IZS do roku 2021 v oblasti vystrojování je vybavení příslušníků
zařazených v jednotkách PO druhým zásahovým oděvem vybaveným evidenčním čipem. Jedná se o pořízení
540 kusů zásahových oděvů. V rámci koncepce odboru IZS dochází také k obměně starých nebo
opotřebovaných zásahových přileb a rukavic pro technické zásahy. Do budoucna je plánovaná také
modernizace pracoviště pro centrální údržbu, opravy a skladování hadic.
Nákup plánovaných prostředků a jejich finanční rámec je uveden v tabulce.

Komodita

Počet ks

Cena Kč

Zásahový oděv

600

11 970 000,-

Náhlavní souprava

600

8 000 000,-

Zásahová přilba

200

1 910 000,-

Rukavice na technické zásahy

600

570 000,-

Přilba pro letecké záchranáře

2

220 000,-
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Serverová infrastruktura
HZS hl. m. Prahy pracuje na projektu bezobslužných hasičských stanic, jehož cílem je technická příprava na
stanicích tak, aby mohly být v případě potřeby provozovány bez zásahu příslušníků. Projekt počítá s provozem
kamerového a přístupového systému na všech hasičských stanicích, jejichž zajištění je podmíněno získáním
investičních finančních prostředků. V roce 2019 počítáme s realizací pilotního provozu na třech hasičských
stanicích. Pro realizaci tohoto kroku je potřeba zajistit 700 tisíc korun pro řešení přístupového systému.
V následujícím roce potřebuje HZS hl. m. Prahy zajistit 1,1 milionu korun pro zbývající hasičské stanice.
Na území hl. m. Prahy je nutno zabezpečit obměnu technologie, na které je provozována analogová radiová
síť. V první fázi, plánované na rok 2020, se bude jednat o pasivní část v objemu 700 tisíc korun.
Po doplnění a obměně mobilní požární techniky je pro udržení stáří techniky na hranici orientační doby
životnosti potřeba nastavit cyklus pravidelné obměny v počtu nejméně 4 CAS, jeden AZ, jeden TA nebo RZA
a jeden VEA ročně. V souhrnu tato částka představuje 47 000 000 Kč.
Jednou za dva roky je nutné částku navýšit o 6 000 000 Kč na obměnu AJ, PKN, PPLA, PLHA. Od roku 2020
nastavit pravidelné financování obměny MPT ve výši 50 000 000 Kč/ročně.

KANCELÁŘ ŘEDITELE
Základním cílem je snaha o navýšení platů zaměstnanců v zájmu vytvoření příznivých platových podmínek,
zachování stability pracovních míst, kvalifikované pracovní síly a konkurenceschopnosti na trhu práce.
Cílem v oblasti personální strategie je stanovení potřeby pracovních míst a struktury zaměstnanců, motivace
a odměňování zaměstnanců, soustavný rozvoj kvalifikace zaměstnanců, větší nabídka zaměstnaneckých
benefitů a zlepšování pracovních podmínek.

ÚSEK EKONOMICKÝ
Optimalizace ekonomických činností, procesů systémového plánování a vyhodnocování čerpání rozpočtu.
Aktivní vyhledávání možností mimorozpočtového financování projektů HZS hl. m. Prahy, stabilizace a
udržitelnost již získaných zdrojů. Vyhodnocování stavu jednotlivých objektů ve správě HZS hl. m. Prahy, a to
jak nemovitostí, ke kterým má HZS hl. m. Prahy právo hospodaření, tak i nemovitostí najatých a jejich
revitalizace (rekonstrukce, opravy i nová výstavba).
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ZÁVĚR
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy potřebuje do konce roku 2019 eliminovat nedostatek příslušníků,
zejména z řad strojníků. Chybí také odborníci na požární prevenci a specialisté v oblasti IT.
Zásadní prioritou je zahájení výstavby nové centrální stanice v Holešovicích, kdy bude možno zajistit
příslušníkům, kteří zasahují v severní části metropole, důstojné podmínky pro práci.
Pro svou činnost na území Prahy potřebujeme kvalitní partnery z řad dobrovolných hasičů. Vedení sboru tak
bude pokračovat v nastolené spolupráci s dobrovolnými jednotkami a soustředí se na zvyšování
akceschopnosti pro řešení mimořádných událostí.
Pražští hasiči chrání 166 let hlavní město a jeho obyvatele. Profesionální a moderní sbor je naší prioritou.
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