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Váţené dámy, váţení pánové,
dovolte mi jako kaţdý rok, abych se pokusil zhodnotit uplynulé období.
Představit Vám naše úspěchy a splněné plány, či snad pohovořit o tom, jak jsme
všichni hledali způsob, jak tento rok zvládnout po finanční stránce. Avšak nemohu
Vám odpovědět na Vaši hlavní otázku - jaký bude příští rok? Opravdu nevím, jaký
bude. K dnešnímu datu jiţ máme stanovené počty a informace o mzdových
prostředcích. Vše další se ukáţe aţ v průběhu roku 2011.
Mohu Vás ale ujistit za celé vedení, ţe se podle svých moţností budeme
snaţit tlumit veškeré negativní dopady alespoň tak, jak tomu bylo letos. Od Vás
ţádám dobré pracovní výkony a odpovědný přístup ke všem povinnostem
a úkolům.
Co všechno se nám letos podařilo? Úspěšně jsme společně
s HZS Moravskoslezského kraje a s MV-GŘ HZS ČR získali mezinárodní akreditaci
pro těţký USAR tým. Jsme teprve patnáctým týmem na světě, který toto uznání
získal a který dokázal splnit všechna neobyčejně náročná kritéria. Akreditace
je zároveň důkazem, ţe čeští hasiči patří právem mezi světovou špičku. Věřte mi,
ţe jsem na to velmi hrdý!
Zajistili jsme spolehlivým způsobem nečekané setkání amerického a ruského
prezidenta v hlavním městě Praze. Dokázali jsme sami sobě a stejně tak
nadřízeným sloţkám, ţe jsme všichni - prevence, ochrana obyvatelstva a zvláště
zásahové jednotky - schopni řešit za pochodu náročná bezpečnostní opatření.
Uspěli jsme také při zásazích v průběhu povodní na Moravě, kdy jsme
při likvidačních pracích pokračovali i v Polské republice. Podobně tomu bylo v srpnu
při povodních v severních Čechách, kde jsme ve spolupráci s Leteckou sluţbou PČR
zachránili 38 ohroţených osob a týden jsme pomáhali obci Raspenava. Jsem
přesvědčen, ţe nás všechny mrzí, ţe bohuţel nešlo zachránit více osob při
tragickém poţáru na Florenci dne 27. 10. 2010.
V rámci zahraničních vztahů a zvyšování odborných znalostí se řada Vás
zúčastnila světové výstavy hasičské techniky Interschutz 2010 v Lipsku. Vykonali
jsme odbornou návštěvu švýcarských hasičů, kde nás zvláště zaujal systém
ochrany občanů a jejich zařízení. Pokračovaly také výměnné stáţe s hasiči
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z Francie a Lucemburska, při kterých se vzájemně předávají odborné znalosti
a zkušenosti z praxe. Veškeré zahraniční vztahy provází neustálá výuka cizích
jazyků s následními náročnými zkouškami.
Naši sportovci a účastníci odborných soutěţí také důstojně obstáli jak při
soutěţích v naší vlastí, tak i na mezinárodním poli. Zvláště jsem potěšen
skutečností, ţe jsme se stali mistry republiky ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel. Sleduji dlouho tuto odbornou disciplínu a vím, jak je těţké
v ní uspět.
Obstáli jsme také při řadě přísných kontrol naší činnosti a pracovních
výkonů. Komplexní kontrola vedená kolegy z generálního ředitelství nezjistila
závaţné chyby a nedostatky. Spíše bylo poukazováno na moţnost provádět určité
administrativní, ekonomické či vzdělávací procesy lepším a účinnějším způsobem
neţ doposud. Někdy také došlo i k vzájemným diskusím okolo specifických
skutečností týkajících se pouze problematiky praţského sboru, vzhledem
k ostatním HZS krajů.
Byl ukončen náročný proces výměny dýchací techniky a rekonstrukce
pracovišť chemické sluţby. Rekonstrukcí prošly další hasičské stanice a získali
jsme další podzemní nádrţe pro uloţení pohonných hmot. Pokračovaly nákupy nové
mobilní poţární techniky, ochranných pomůcek, defibrilátorů a proběhla obměna
zásahové obuvi a výstrojních doplňků. Na naše nákupy je vţdy málo finančních
prostředků, ale díky odpovědnému přístupu všech dotčených odborů, jsem nakonec
s rozsahem nákupů spokojen.
V souvislosti s 10. výročím zaloţení HZS ČR bylo oceněno přes dvě stě našich
příslušníků a občanských zaměstnanců. Stejně tak jsme ocenili představitele sloţek
IZS, zástupce místní samosprávy a zahraniční partnery a vyjádřili jim naše
poděkování.
Mé velké poděkování patří také personálnímu odboru a všem, kteří se podíleli
na práci s mzdovými prostředky, s jejich získáváním, přerozdělováním
a vyplacením. Velice citlivým hospodařením a získáním vázaných částek
za mimořádné situace se podařilo dosáhnout toho, ţe propady ve Vašich příjmech
nebudou tak hluboké. Vyplnilo se to, co jsme Vám začátkem roku slibovali. Nelze
se zmínit o Vás všech, kteří jste pilně a poctivě plnili své pracovní úkoly. Všem Vám,
společně s celým vedením, děkuji a buďte ujištěni, ţe opravdu na Vás všechny
myslím.
Nemohu proto být spokojen s odchodem řady příslušníků, kteří museli svá
místa opustit z důvodů nedostatečného vzdělání, z důvodu věku či zdraví. Zvláště
mě mrzí, kdyţ se loučím s kolegy, s kterými jsem dlouhá léta slouţil a kteří patřili
mezi opory naší organizace. Osobně se mě to velmi dotýká, protoţe i můj odchod
se rychle blíţí.
V termínu 2010 se nepodařilo zahájit výstavbu nové hasičské stanice
Modřany, přestoţe se velmi intenzivně pracovalo na jejím finančním
a administrativním zajištění. Byl jsem ale ujištěn, ţe posun na rok 2011 neovlivní
finanční prostředky, které jsou na výstavbu vyčleněny.
Je přirozené, ţe jsem také velice nerad sledoval v druhé polovině roku jistý
neklid mezi Vámi. Veškerá jednání a přípravy určitých změn v oblasti poţární
ochrany přinášely do sboru nejen nejrůznější „zaručené“ zprávy, ale i značnou
nejistotu, co bude dál. Sám jsem neměl dostatek informací a nemohl jsem Vám
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slibovat něco, co se neuskuteční, nebo co bude zcela jiné. Dnes jiţ víme, jak velké
bude sníţení platů a o kolik přijdeme systemizovaných míst. Nejsou to radostné
počty, ale udělám vše proto, aby Vás tyto změny postihly co nejméně.
Mým přáním a přáním celého vedení je, aby se náš sbor stále rozvíjel, aby
se zvyšovaly Vaše odborné znalosti a zkušenosti, a abychom odpovědně
a spolehlivě pomáhali nejen občanům Prahy, ale i návštěvníkům hlavního města.
Zároveň si přeji, aby se stabilizovaly Vaše sociální jistoty a dále se vytvářelo
vstřícné pracovní prostředí.
Všichni se podílíme na krásném a prospěšném řemesle, jehoţ posláním
je pomoc bliţnímu. Vy všichni na svých místech, funkcích a zařazení, své poslání
podle svého slibu odpovědně plníte a úspěšně přispíváte k jeho naplnění.
Drţme se, prosím, podstaty naší práce, které jsme zasvětili své ţivoty,
a s tímto vědomím společně překonáme všechny překáţky.
Zdraví, štěstí a vše dobré do roku 2011
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1. Úvod
Zpráva o stavu poţární ochrany v hlavním městě Praze v roce 2010
je zpracována dle § 26 odstavce 2, písmene n), zákona číslo 133/1985 Sb.,
o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno:
„Hasičský záchranný sbor kraje zpracovává jedenkrát ročně zprávu
o stavu poţární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu“.
Dále je v § 30, písmene a), v uvedeném zákoně stanoveno:
Vláda stanoví nařízením druhy dokumentace poţární ochrany krajů
a obcí, jejich obsah a vedení.“
V návaznosti na citaci uvedeného zákona je souhrnný obsah roční zprávy
o stavu poţární ochrany v kraji stanoven v §3 Nařízení vlády č. 172/ 2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:
Roční zpráva o stavu poţární ochrany kraje obsahuje vyhodnocení:
- výkonu státního poţárního dozoru,
- preventivně výchovné činnosti,
- záchranných a likvidačních prací včetně příslušných statistických
údajů,
- plnění úkolů uvedených v koncepci poţární ochrany.
Konečný obsah roční zprávy o stavu poţární ochrany v kraji je stanoven
v Pokynu generálního ředitele HZS ČR číslo PO – 3110/KGŘ – 2006” ze dne
9. 1. 2006.
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2. Hlavní údaje o kraji
Praha je hlavním městem České republiky, z čehoţ vyplývá i její úloha
přirozeného centra politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury
a ekonomiky. Praha je ale i významným městem střední Evropy. Tato
skutečnost nabývá opět na významu zejména v posledním období.
Od

počátku

devadesátých

let

jsou

na

evropském

kontinentu

odstraňovány bariéry ve vztazích mezi státy, regiony i městy evropského
východu a západu, navršené během desítek uplynulých let. Při začleňování
České republiky do nově formovaného geopolitického prostoru Evropy má
hlavní město Praha mimořádnou úlohu.
Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů je Praha krajem, obcí a statutárním městem, spravována
orgány hlavního města - Zastupitelstvem hl. m. Prahy, Radou hl. m. Prahy
a Magistrátem hl. m. Prahy. Rozkládá na ploše 496 km2, coţ je pouze 0,6 %
území republiky, ale počtem 1 254 317 obyvatel (stav k 30. 9. 2010)
představuje 11, 909 % obyvatel státu. Hustota obyvatel na jeden km2
v Praze je 2 529 osob (aktuální údaje čerpány z ČSÚ).
Území Prahy tvoří jednotný správní a samosprávný celek - hlavní město
Praha. Vnitřně se dělí v současné době na 22 městských správních obvodů
a na 57 městských částí. Městské části jsou spravovány zastupitelstvy
městských částí v čele s radami a starosty. Jejich rozhodnutí provádějí
úřady městských částí. Pro výkon státní správy je Praha od roku 2001 nově
členěna na 22 správních obvodů, z hlediska samosprávného ji tvoří 57
autonomních městských částí s vlastními volenými orgány.
Jsou zde městské části s vyhraněným charakterem městského centra,
městské části s převáţně obytným charakterem bytové zástavby dvacátých
a třicátých let 20. století, městské části s převaţujícím průmyslovým
charakterem, sídlištní městské části se zástavbou panelového typu, městské
části příměstského charakteru, z nichţ řada vznikla postupným připojováním
okolních obcí venkovského typu a městské části s novou výstavbou
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rodinných domů. Liší se stupněm urbanizace, hustotou obyvatelstva, kvalitou
technické

infrastruktury

i

sociálně

ekonomickými

podmínkami

ţivota

obyvatel.
I co do počtu obyvatel jsou mezi jednotlivými částmi významné rozdíly.
Zatímco k 31. 12. 2010 čtyři městské části počtem obyvatel překračují 100
tisíc (Praha 4, Praha 6, Praha 8, Praha 10), 12 městských částí nedosahuje
ani počtu 2 tisíc obyvatel (Praha – Lysolaje, Praha – Přední Kopanina,
Praha – Trója, Praha Březiněves, Praha – Křeslice, Praha - Štěrboholy,
Praha – Lochkov, Praha – Velká Chuchle, Praha - Koloděje), z toho 3 městské
části (Praha - Královice, Praha – Nedvězí, Praha - Benice) mají méně neţ 500
obyvatel (údaje čerpány z ČSÚ k 31. 12. 2010).
Územně technicky je hlavní město členěno na 112 katastrálních území.
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3. Obecně o HZS ČR
HZS ČR je jednou ze základních sloţek integrovaného záchranného
systému. V novém organizačním uspořádání působí od 1. ledna 2001. Jeho
základním posláním je chránit ţivoty a zdraví obyvatel a majetek před
poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
Zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla
vytvořena nová organizační struktura a vymezeny základní úkoly sboru.
HZS ČR tvoří:
a) Generální ředitelství HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra,
b) 14. hasičských záchranných sborů krajů, které jsou organizačními sloţkami
státu, účetními jednotkami a správními úřady
(hl. m. Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký,
Liberecký,
Královehradecký,
Pardubický,
Vysočina,
Jihomoravský,
Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský),
c) Záchranný útvar HZS ČR, který je organizační sloţkou státu a účetní
jednotkou, situován v Hlučíně,
d) Střední odborná
ve Frýdku Místku.

škola

a

vyšší

odborná

škola

poţární

ochrany

Organizačními součástmi MV – generálního ředitelství HZS ČR jsou rovněţ
technická a účelová zařízení, která plní významné úkoly ve výzkumu a vývoji
na úseku poţární ochrany a ve všestranném zabezpečování potřeb HZS ČR.
Jedná se o:
a) Institut ochrany obyvatelstva – Lázně Bohdaneč,
b) Technický ústav poţární ochrany,
c) Základna logistiky Olomouc,
d) Opravárenský závod Olomouc,
e) Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Brno
(střediska Brno, Borovany a Frýdek-Místek).
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HZS ČR plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními
právními předpisy, kterými jsou zejména:
- zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

systému

- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Úkoly HZS ČR plní příslušníci HZS ČR ve sluţebním poměru a občanští
zaměstnanci HZS ČR v pracovním poměru.
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4. Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti je tvořen odborem
prevence, odborem zjišťování příčin vzniku poţárů, odborem ochrany
obyvatelstva a krizového řízení.
V úzké a provázané spolupráci odbory řeší analytické, metodické
a koncepční úkoly v jednotlivých oblastech své působnosti.
a) Odbor prevence

Odbor prevence zodpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti
poţární

ochrany

s výjimkou

zjišťování

příčin

vzniku

poţárů.

V úzké

spolupráci s odborem zjišťování příčin vzniku poţárů a odborem ochrany
obyvatelstva a krizového řízení řeší analytické, metodické a koncepční úkoly
v jednotlivých oblastech své působnosti na úseku státního poţárního dozoru.
Při

zajišťování

úkolů

IZS,

krizového

řízení

a

ochrany

obyvatelstva

spolupracuje s odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení a s odborem
IZS.
Samostatně provádí v rámci teritoria hlavního města Prahy metodický
dohled, usměrňuje výkon státního poţárního dozoru, připravuje podklady pro
normativní akty a řídící rozhodnutí HZS hl. m. Prahy a orgány města a dle
§ 31 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, provádí výkon státního poţárního dozoru.
b) Odbor zjišťování příčin vzniku poţárů

Odbor zjišťování příčin vzniku poţárů odpovídá za zabezpečení výkonu
státní správy v oblasti poţární ochrany, a to:
- zjišťováním příčin vzniku poţárů,
- zpracováním příslušné dokumentace k poţárům,
- podílí se na odborné přípravě příslušníků a na preventivně výchovné
činnosti,
- spolupracuje s Policií ČR a dalšími orgány, řeší přestupky a jiné
správní delikty související s poţáry,
- zajišťuje informace pro veřejnost ve stanovené oblasti.
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c) Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení odpovídá za řešení
problematiky ochrany obyvatelstva včetně varování, evakuace, nouzového
přeţití

a

výchovy.

Připravuje

podklady

pro

zpracování

krizového

a havarijního plánu hlavního města Prahy, koordinuje zpracování vnějších
havarijních plánů.
Analyzuje zdroje rizik na území hlavního města Prahy. Zajišťuje
koordinaci plánování a vyhodnocování preventivní výchovné činnosti.
Koordinuje a metodicky řídí činnost jednotlivých oddělení prevence při
plnění úkolů ochrany a výchovy obyvatelstva, krizového a havarijního
plánování.
Úsek prevence a civilního nouzového plánování (zejména odbor prevence
a odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení) má pro plnění úkolů v rámci
hlavního města Prahy dislokovány oddělení prevence pro jednotlivé městské
části.
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4. 1. Výkon státního poţárního dozoru
a) Kontrolní činnost

Odbor prevence se člení na oddělení s místní působností:
Pracoviště

Dislokace
Pracoviště pro městskou část Praha 1,
Újezd 28, Praha 1

ODP I.

Pracoviště pro městskou část Praha 2,
Rašínovo nábřeţí 48, Praha 2

ODP II.
ODP III.

Pracoviště pro městské části Praha 6 a 7,
Heyrovského náměstí 1987, Praha 6
Pracoviště pro městské části Praha 3 a 8,
Olšanská 5, Praha 3
Pracoviště pro městské části Praha 9, 14, 18, 19,

ODP IV.

20 a 21,
Olšanská 5, Praha 3

ODP V.
ODP VI.

Pracoviště pro městské části Praha 10, 15 a 22,
Průběţná 74, Praha 10
Pracoviště pro městské části Praha 4, 11 a 12,
Na krčské stráni 1366, Praha 4
Pracoviště pro městské části Praha 5, 13, 16 a

ODP VII.

17,
Jinonická 1220, Praha 5

a na oddělení s věcnou působností:
Pracoviště
ODKČ
ODVS
ODZS

Dislokace
Pracoviště odd. kontrolní činnosti,
Legerova 57, Praha 2
Pracoviště odd. vybraných staveb,
Olšanská 5, Praha 3
Pracoviště odd. zvláštních staveb
Olšanská 5, Praha 3
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Výkon státního poţárního dozoru ve smyslu § 31 zákona 133/1995 Sb.,
o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je odborem prevence
zajišťován:
1) Kontrolou dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární
ochraně a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a
kontrolou plnění těchto opatření.

Pro kontrolní činnost v roce 2010 bylo plánováno 23 příslušníku.
Ve skutečnosti jich bylo 20, z toho 3 byli bez odborné způsobilosti
a 1 příslušnice byla 6 měsíců na mateřské dovolené.
Plán kontrol na rok 2010:

krajské ředitelství
územní odbor ODP1
územní odbor ODP2
územní odbor ODP3
územní odbor ODP4
územní odbor ODP5
územní odbor ODP6
územní odbor ODP7
HZS kraje celkem

21
21
28
21
21
21
21
154

134
126
174
126
132
126
126
944

Počet
kontrolních
akcí celkem

Počet
kontrolních
dohlídek

Počet
komplexních
kontrol

3
3
4
3
3
3
3
22

Počet
tematických
kontrol

Plán požárních kontrol
Plánovaný
počet
příslušníků
vykonávajících
kontrolní
činnost

HZS kraje

63
63
84
63
63
63
63
462

Přehled počtu uskutečněných kontrol:
Právnické osoby a podnikající
fyzické osoby
Fyzické osoby

KK
TK
KD
KK
TK
KD

Obce

kontroly
KD
V kontrolní skupině jiného orgánu
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celkem/bez závad
102/33
797/354
430/427
1/0
přenesená působnost
0
4

218
210
286
210
216
210
210
1560

V zaměření hlavních úkolů OBPR pro rok 2010 byly zohledněny
následující hlavní kontrolní úkoly zadané GŘ HZS ČR:

a) Kontrolní úkol č. 1/2010 (č.j.: MV-2011-1/PO-2010) – Kontroly
právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují
činnosti v bývalých zemědělských, průmyslových, vojenských apod.
areálech – pokračování z roku 2009:

- provedeno 50 kontrol u 35 právnických a podnikajících fyzických osob
a zkontrolováno 54 činností,
- kontrol bez závad 24,
- zjištěno 114 závad,
- provedeno 56 kontrolních dohlídek,
- nejčastější závady se týkaly: poţárního řádu, stanovení organizace
zabezpečení poţární ochrany, vytváření podmínek pro hašení poţárů
a pro záchranné práce, dokladů o provádění pravidelných kontrol
dodrţování
předpisů
o
PO,
(ne)provozuschopnosti
poţárně
bezpečnostních zařízení.
b) Kontrolní úkol č.2/2010 (č.j.: MV-2758-1/PO-2010) – Kontroly
provozovatelů činností ve veřejném stravování (v hotelích,
restauracích,
pohostinstvích
a
fastfoodech),
zaměřené
na dodrţování podmínek poţární bezpečnosti v přípravnách
jídel – zejména technických podmínek a návodů při provozování
a údrţbě zařízení a na únikové cesty z těchto prostor:

- provedeno 376 kontrol u 364 podnikajících fyzických
a zkontrolováno 412 činností, kontrol bez závad 101,

osob

- zjištěno 941 závad dle jednotně stanoveného programu, 40 závad nad
rámec jednotně stanoveného programu,
- provedeno 142 kontrolních dohlídek, dalších 133 kontrolních dohlídek
bude provedeno v roce 2011,
- nejčastější závady se týkaly: vytváření podmínek pro hašení poţárů
a pro záchranné práce, dokladů prokazující dodrţování technických
podmínek a návodů vztahující se k poţární bezpečnosti výrobků nebo
činností, dokladů o provádění pravidelných kontrol dodrţování
předpisů o PO, poţárně bezpečnostních zařízení a přenosných hasicích
přístrojů.

~ 17 ~

c) Kontrolní úkol č.3/2010 (č.j.: MV-2764-1/PO-2010) – Kontroly
provozovatelů
činností
se
zvýšeným
poţárním
nebezpečím
v autoservisech
a
opravnách
osobních
vozidel,
zaměřené
na stanovení podmínek poţární bezpečnosti a jejich dodrţování
zejména při svařování, lakování, výměně provozních kapalin a jejich
skladování:

- provedeno 74 kontrol u 74 podnikajících
a zkontrolováno 125 činností, kontrol bez závad 31,

fyzických

osob

- zjištěno 165 závad dle jednotně stanoveného programu, 27 závad nad
rámec jednotně stanoveného programu,
- provedeno 18 kontrolních dohlídek, dalších 22 kontrolních dohlídek
bude provedeno v roce 2011,
- nejčastější závady se týkaly vytváření podmínek pro hašení poţárů
a pro záchranné práce, dokladů prokazující dodrţování technických
podmínek a návodů vztahující se k poţární bezpečnosti výrobků nebo
činností, dokladů o provádění pravidelných kontrol dodrţování
předpisů o PO.
Dále v průběhu roku 2010 se příslušníci odboru prevence zúčastnili
kontrolních akcí ve spolupráci s Policií ČR, Městkou Policií, Magistrátem
hl. m. Prahy, Ţivnostenským úřadem, Českou inspekcí ţivotního prostředí,
při kterých provedli 53 kontrol právnických a podnikajících fyzických osob.
V lednu 2010 probíhaly na celém území hl. m. Prahy mimořádné kontroly
o stavu sněhu na střechách objektů. V dubnu aţ srpnu 2010 probíhaly
mimořádné noční kontroly barů a nočních klubů především na území Prahy
1. Mimo plán kontrol byly také kontrolovány velikonoční trhy na Václavském
a Staroměstském náměstí. Ve druhé polovině roku 2010 proběhly v nočních
hodinách 2 velké kontrolní akce restauračních zařízení ve spolupráci s Policií
ČR, Praha – Nusle. Zkontrolováno bylo 16 objektů.

~ 18 ~

Dále bylo na jednotlivé oddělení prevence předloţeno 24 posouzení
poţárního nebezpečí, vráceno bylo 14 a schváleno 11 (z toho 1 bylo
předloţeno na konci roku 2009).
b) Výkon státního poţárního dozoru na úseku stavební prevence

Činnost na tomto úseku nelze předem plánovat. Musí pruţně reagovat na
potřeby jednotlivých stavebních úřadů a dodrţovat závazné termíny
vydávání stanovisek. Partnerem pro 24 stavebních úřadů na území hl. m.
Prahy je jen 21 příslušníků (plánováno 23), kteří zajišťují potřebné úkony na
poţadované odborné úrovni. Dvě speciální oddělení zajišťují stavební
prevenci u objektů zvláštního zřetele, pro vybrané nemovité kulturní
památky, venkovní a vnitřní shromaţďovací prostory, areály zdravotnických
zařízení, zařízení hromadných sdělovacích prostředků, dopravy (včetně
metra a letiště), distribuce energií a podzemní objekty. Centrálně téţ posuzují
územně plánovací dokumentaci a podklady pro vydání územního rozhodnutí.
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Přehled činnosti stavební prevence v roce 2010:
Vydaná stanoviska

Územní řízení
Stavební řízení
Kolaudace
Spolupráce mimo rámec výkonu
SPD

počet přijatých
ţádostí
počet vydaných
stanovisek
počet pozvánek
počet účastí
počet pozvánek
počet účastí
počet pozvánek
počet účastí
počet přijatých
ţádostí
počet vyřízených
ţádostí

9203
9037
893
89
1835
135
4554
3521
44
31

Mezi významné objekty uvedené do trvalého uţívání v roce 2010 patří
zejména následující objekty:
- zprovoznění jihozápadní části praţského silničního okruhu – včetně
tunelů Lochkov a Cholupice,
- rozsáhlá rekonstrukce objektů ţst. Praha hl. nádraţí,
- rekonstrukce budovy řízení letového provozu ČR na Letišti Ruzyně,
- objekty dětského odd. Fakultní nemocnice Motol,
- Rekonstrukce Národního památníku na Vítkově,
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- Multifunkční a obchodní objekt Galerie Harfa,
- Výškový objekt FILADELFIE v rámci souboru BBC v Praze 4 – Michli,
- Víceúčelová a sportovní hala Praha – Lipence,
- Obytný areál Chuchle,
- Novostavba objektu GENOBANKA Ruzyně,
- Obytná rezidence Sedlec.
U uvedených staveb je nutné zdůraznit především to, ţe tyto stavby svým
rozsahem

a

sloţitým

zajištěním

poţární

bezpečnosti

vyţadují

velmi

zodpovědný a dlouhodobý přístup při posuzování poţadavků poţární
bezpečnosti a při kontrole plnění těchto poţadavků před uváděním staveb
do uţívání.
Posuzování podmínek poţární bezpečnosti před uvedením těchto staveb
do uţívání je velmi časově náročné, funkční zkoušky se zpravidla provádí
nezávisle na stanovené pracovní době příslušníků, tzn. v nočních hodinách
a o víkendech, a tedy v době, která vyhovuje stavebníkovi nebo dodavateli
stavby.
Značné úsilí si také vyţaduje kontrola plnění poţadavků poţární
bezpečnosti u těch moderních polyfunkčních, obchodních a administrativních
objektů, které jsou vybavovány mnohými aktivními prvky a zařízeními
poţární ochrany. Mezi tyto objekty patří např. Multifunkční objekt Galerie
Harfa, rekonstrukce objektu Hlavního nádraţí Praha, výškový objekt
Filadelfie.
Samostatnou kapitolou je potom zajištění bezpečnosti osob především
ve vztahu k evakuaci

ve zdravotnických

zařízeních

jakým

je např.

rekonstrukce Dětské kliniky FN Motol. Nelze opomenout ani zprovozňované
dopravní stavby silniční, ţelezniční, stavby Metra nebo stavby v areálu
Letiště Praha Ruzyně. S těmito stavbami úzce souvisí i sloţité zajišťování
poţární bezpečnosti podzemních staveb kolektorů a energetických staveb.
U všech těchto staveb se jedná o časově velmi náročnou práci v mnoha
případech mimo řádnou pracovní dobu příslušníků. Tyto rozsáhlé stavby
jsou předmětem posuzování hlavně období posledních několika let a vyţadují
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skutečně vysoce odborné znalosti příslušníků na úseku poţární bezpečnosti.
Tato skutečnost v mnohých případech je velmi zřetelná u dopravních
staveb, kterými jsou např. části základního komunikačního systému kolem
Prahy a v oblasti stavby tunelu Blanka v centrální části města, nebo
u rekonstrukce ţelezničního koridoru. Ve všech těchto případech je zároveň
nutná znalost mezinárodních předpisů v oblasti poţární bezpečnosti.

c) Zjišťování příčin vzniku poţárů

Příslušníci odboru zjišťování příčin poţárů (ZPP) v roce 2010 šetřili 2149
poţárů, z nichţ bylo 1079 poţárů se základní evidencí, coţ jsou poţáry,
u kterých nevznikne ţádná škoda nebo újma na zdraví.
Údaje k těmto poţárům jsou zadávány do programu statistického
sledování událostí a následně jsou analyzovány.
Příslušníci oddělení dokumentace (ODDK) v roce 2010 zadokumentovali
pro účely ZPP všech 2149 poţárů, přičemţ údaje o pořízené obrazové
dokumentaci uloţili do databáze archivačního programu Bach, umoţňujícího
vyhledávání podle zadaných klíčových slov, coţ usnadňuje následné
porovnání a analyzování.
Ke kaţdému poţáru se škodou nebo újmou na zdraví se zpracovává
a vede spis o poţáru. Součástí kaţdého spisu o poţáru je odborné vyjádření
vyšetřovatele HZS, který tento poţár šetří. V roce 2010 bylo zpracováno 1094
odborných vyjádření a 25 poţárně technických expertíz.
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Ze srovnání grafů je patrné, ţe u šetřených poţárů došlo k výraznému
poklesu u neobjasněných případů. Dále došlo k nárůstu úmyslně zaloţených
poţárů,

coţ

je

celorepublikový

jev.

V loňském

roce

bylo

dokonce

zaregistrováno několik případů, kdy byl poţár zaloţen za úmyslem usmrtit
osobu. Dále došlo k nárůstu poţárů vzniklých v souvislosti s pouţíváním
komínových těles popř. topidel.
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1) Navazující činnosti ZPP

V roce 2010 bylo vyřízeno 754 ţádostí o podání informacím k poţárům,
ať uţ se jednalo o poškozené osoby, zástupce pojišťoven, nebo státní správu.
U případů, kde je prokázáno porušení zákona 133/1985 Sb., o poţární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, příslušníci odboru zjišťování příčin
vzniku poţárů zahajují s viníkem správní, přestupkové nebo blokové řízení.
V roce 2010 bylo uděleno odborem zjišťování příčin poţárů 36 blokových
pokut v celkové výši 15.100,-Kč. Dále byly v přestupkovém řízení uloţeny
4 sankce v celkové výši 10.000,-Kč. Ve správním řízení byla udělena jedné
právnické osobě sankce ve výši 20.000,-Kč.
Dále byly postoupeny tři podněty k šetření jiným správním orgánům
z důvodů věcné nepříslušnosti. Ve všech případech se jednalo o podněty na
stavební úřady z důvodu zjištění uţívání stavby v rozporu se souhlasem
s uţíváním stavby (dříve kolaudačním rozhodnutím).
2) Ostatní činnosti ZPP

Příslušníci odboru zjišťování příčin vzniku poţárů vytváří materiály
a podílí se na preventivně výchovné činnosti a školení jednotek Sborů
dobrovolných hasičů.
Příslušníci ODDK jako v kaţdém roce prováděli dokumentaci vybraných
technických zásahů slouţící k dalšímu výcviku jednotek, popř. pro potřeby
Policie ČR, zaznamenávali rovněţ poškození vzniklá při zásazích, pořizovali
foto a video materiály pouţívané k preventivně výchovné činnosti, školeni
jednotek SDH, k seznámení se s činností HZS i pro celorepublikové pouţití.
V roce 2010 byla pořízena obrazová dokumentace 2504 událostí, coţ
je pro představu 86 Gigabitů dat (cca 15 000 snímků) a vice neţ 15 hodin
videodokumentace.
Data ze statistického sledování událostí se průběţně vyhodnocují
a operativně se reaguje dostupnými moţnostmi na zjištěné negativní jevy.
Tím dochází např. na území hlavního města Prahy k efektu postupného
sniţování počtu poţárů (viz graf níţe). Kaţdý měsíc se provádí vyhodnocení
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dat jak poţárů, tak ostatních případů pro bezpečnostní výbor magistrátu
hlavního města Prahy.
d) Správní řízení

Nedílnou součástí kontrolní činnosti je ukládání opatření k odstranění
zjištěných nedostatků a provádění důsledné kontroly plnění těchto opatření.
V případě zjištění neplnění uloţených opatření je s příslušnou právnickou
nebo podnikající fyzickou osobou zahájeno správní řízení a jsou ukládány
pokuty dle § 76 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně.
V případě zjištění závaţných závad na úseku poţární ochrany, zejména
při zjištění hrubého porušení povinnosti zajišťovat podmínky pro hašení
poţárů a záchranné práce dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.,
o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky o poţární
prevenci přistoupil v roce 2010 HZS hl. m. Prahy v 6 případech k uloţení
pokuty přímo po kontrole.
Správní rozhodnutí v oblasti poţární prevence se nejčastěji týkají
rozhodování ve věci schvalování posouzení poţárního nebezpečí činností
s vysokým poţárním nebezpečím dle § 4 odst. 3 zákona o poţární ochraně.
Předloţená dokumentace posouzení poţárního nebezpečí se po vyhodnocení
formální a věcné správnosti schvaluje, pokud předloţená dokumentace
vykazuje vady, pro které je nelze schválit, je ve smyslu § 6a odst. 4 vrácena
k doplnění a předpracování.
Další správní rozhodnutí byla vydána v rámci výkonu státního poţárního
dozoru formou kontrolní činnosti. Jednalo se o uloţení pokuty několika
právnickým osobám dle § 76 zákona o poţární ochraně ve zkráceném
správním řízení formou příkazů dle § 150 správního řádu na základě zjištění
neplnění uloţených opatření při kontrolních dohlídkách.
Dále bylo vydáno nové rozhodnutí o uloţení pokuty dle § 76 zákona
o poţární ochraně ve výši 200.000 Kč za zjištění porušení předpisů o poţární
ochraně zjištěných v předchozím roce. Tato pokuta byla jiţ uloţena v roce
2009 a bylo proti ní podáno odvolání a postoupeno MV - GŘ HZS ČR, který
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napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Proti znovu
uloţené pokutě

bylo podáno další odvolání, které bylo postoupeno

odvolacímu orgánu a tímto zamítnuto. Poté byla pokuta zaplacena.
Odvolacím orgánem GŘ HZS ČR potvrzeno jiné napadené rozhodnutí
o pokutě vydané dle § 76 zákona o poţární ochraně. Toto rozhodnutí
o pokutě ve výši 500.000 Kč za zjištění porušování předpisů o poţární
ochraně týkajících se nezabezpečení podmínek pro bezpečnou evakuaci
a záchranné práce v několika objektech jedné právnické osoby bylo uděleno
v roce 2009. Rovněţ tato pokuta byla na základě výzvy koncem roku
zaplacena.
Novým typem rozhodnutí, které si vyţádaly značné mnoţství času,
se v roce 2010 staly opakované ţádosti o nahlíţení do správních spisů
vedených právě ve věci uloţení pokuty s právnickými osobami. Jednalo
se o ţádosti o nahlíţení do spisů dle některých ustanovení správního řádu
a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ţádosti
přiznání postavení účastníka řízení. Tyto poţadavky byly vyhodnoceny jako
neoprávněné a předloţené ţádosti byly zamítnuty usnesením ve smyslu
správního řádu, proti kterým byla podána odvolání. Tato odvolání byla jako
v ostatních případech se zpracovaným stanoviskem prevence postoupena
odvolacímu orgánu. Ten naše usnesení zatím potvrdil.
Příslušníci odboru prevence po celý rok působili ve zkušební komisi
k získávání odborné způsobilosti fyzických osob. Pět příslušníků odboru
prevence je jmenováno MV - GŘ HZS ČR do krajské zkušební komise pro
hl. m. Prahu k získání odborné způsobilosti v poţární ochraně pro fyzické
osoby dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
Zkoušky probíhají předepsaným způsobem, skládají se z části písemné
a ústní. Komise se v roce 2010 sešla ke zkouškám odborné způsobilosti
celkem 16 krát. V tomto roce provedl Odbor prevence MV-GŘ HZS ČR
tematickou inspekci ověření postupu zkušební komise při zkouškách odborné
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způsobilosti. Dle inspekčního zjištění nebyly k podmínkám a průběhu
zkoušky vzneseny ţádné připomínky.
Příslušníci odboru aktivně spolupracují s Městským sdruţením hasičů
MSH) hl. m. Prahy, především se sekcí prevence, kde je stálý zástupce HZS
hl. m. Prahy. Během roku 2010 se uskutečnila dvakrát odborná příprava
preventistů MSH hl. m. Prahy. Tuto přípravu zajistili z odboru prevence
3 příslušníci.
Dva příslušníci jsou členy normalizačních komisí (TNK 27, SC3) pro
přípravu norem v oblasti poţární bezpečnosti a zúčastňují se jejich
pravidelných zasedání. Nezanedbatelnou činností je i spolupráce s Profesní
komorou poţární ochrany.
V tomto roce byly uskutečněny 4 semináře pro odbornou veřejnost
o vytváření jednotných dokladů k prokazování provozuschopnosti poţárně
bezpečnostních zařízení ve stavbě.
V rámci

vlastního

vzdělávání

se

příslušníci

pravidelně

zúčastňují

odborných seminářů v oblasti poţární ochrany organizovaných jak MV - GŘ
HZS ČR, tak i odbornými firmami v oblasti poţární ochrany. Nedílnou
součástí je i povinná účast všech příslušníků odboru při pravidelné obnově
odborné způsobilosti ve vzdělávacích střediscích Ministerstva vnitra ČR.

4. 2. Činnost dotčeného orgánu podle zákona č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů.
Od roku 2005 jsou na území hlavního města zpracovány dva Vnější
havarijní plány (VHP), pro společnosti Linde Gas, a. s. a Flaga s.r.o., které
jsou zařazeny mezi ohroţující subjekty kategorie B.
Na základě zpracovaných VHP a schváleného Havarijního plánu hl. m.
Prahy, byly subjekty a úřady MČ v těchto zónách informovány o charakteru
moţného ohroţení, připravovaných opatřeních a o způsobu jejich realizace při
vzniku mimořádné události.
Na základě těchto skutečností je úkolem HZS hl. m. Prahy doporučovat
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právnickým subjektům zřizování improvizovaných úkrytů v zónách VHP,
zejména pro stav ohroţení státu nebo válečný stav.
Integrované kontroly v oblasti prevence závaţných havárií probíhají
kaţdoročně v termínech podle schváleného plánu za řízení České inspekce
ţivotního prostředí.
Z hlediska HZS hl. m. Prahy jsou prováděny dle pokynu MV – GŘ HZS ČR
a za spolupráce odboru prevence a IZS HZS hl. m. Prahy.
V roce 2010 se HZS hl. m. Prahy zúčastnil následujících integrovaných
kontrol:
Objekty zařazené do kategorie B:

Flaga s.r.o.
Kontrola byla provedena dne 15. 10. 2010 se zaměřením na kontrolu
bezpečnostní dokumentace, dokumentace poţární ochrany včetně poţární
poplachové směrnice, evakuačních plánů a další dokumentace s nimi
související. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.
Linde Gas, a.s.
Kontrola byla provedena dne 30. 9. 2010 se zaměřením na bezpečnostní
dokumentaci, systém školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků a hlubší
kontrolu

plnírny

medicinálního

plynu.

Při

kontrole

nebyly

shledány

nedostatky.
Objekty zařazené do kategorie A:

V této kategorii bylo provedeno celkem 15 kontrol ohroţujících objektů,
nespadajících pod zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií,
ve znění pozdějších předpisů.
V průběhu roku 2010 se nezměnil počet subjektů, na které se vztahuje
zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších
předpisů.
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4. 3. Preventivně výchovná činnost
a) Zhodnocení plánu propagace a osvěty v oblastech poţární ochrany,
ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému.

Preventivně výchovná činnost (PVČ), jako jedna z důleţitých součástí
činnosti HZS hl. m. Prahy, byla v roce 2010 zaměřena na přípravu
pedagogických pracovníků k realizaci praktických zkušeností v základních
a středních školách v hlavním městě Praze a dále na realizaci praktických
cvičení pro ţáky a studenty formou seminářů, cvičení a námětových ukázek.
V roce 2010 bylo realizováno celkem 12 praktických cvičení na
mateřských, základních a středních školách, jedno praktické cvičení v areálu
PVA Letňany, jedna přednáška pro pracovníky České školní inspekce,
13 přednášek pro seniory a dvě přednášky pro studenty Gymnázia Jana
Nerudy. Dále se příslušníci zúčastnili akcí, které organizovaly jiné subjekty:
Bambiriáda, Praţská muzejní noc, Den barikád, akce v Hard Rock Cafe,
Praţský jarmark, Babí léto, Léto bez úrazů, Den brannosti, Den záchranářů,
a další.
Den záchranářů v Letňanech byla akce organizovaná příslušníky odboru
ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve spolupráci s vedením PVA
Letňany, zásahovými sloţkami

HZS hl.

m. Prahy,

Městskou policií

hl. m. Prahy, Policií ČR, Armádou ČR, Zdravotnickou záchrannou sluţbou
hl. m. Prahy, Českým červeným kříţem, Záchrannou brigádou kynologů
a Svazem civilní ochrany.
V rámci této akce bylo představeno celé spektrum záchranářských
činností a jednotlivých sloţek integrovaného záchranného systému. Akce
byla určena pro školy v regionu Letňany a v odpolední části také pro
veřejnost. Její velký význam podtrhl svou účastí také ředitel HZS
hl. m. Prahy plk. Bc. Dalibor Gosman, který se ujal jejího slavnostního
zahájení. V roce 2011 bude mít tato akce pokračování, bude však určena pro
větší počet škol, a to nejen z oblasti Letňan.
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Součástí Dne záchranářů v Letňanech bylo i ukázkové zaměstnání pro
pracovníky krizového řízení městských částí Praha 1 – 22, neboť vzhledem
k velkému mnoţství techniky, a to včetně kontejneru nouzového přeţití, bylo
moţné pracovníkům předvést různá specifika z oblasti záchranářské
činnosti.
V praxi zpracovaný roční plán PVČ na daný rok je nutné průběţně
upravovat a přizpůsobovat poţadavkům o pomoc a spolupráci při přípravě
nejrůznějších akcí, přednášek a instruktáţí ze strany státních organizací,
právnických a podnikajících fyzických osob, základních a středních škol,
školek, nadací a obecně prospěšných společností.
V souladu s ročním plánem PVČ probíhá zpravidla dvakrát ročně
metodická příprava pedagogických pracovníků praţských škol, s cílem
rozšířit jejich poznatky v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací.
V oblasti přípravy pedagogické veřejnosti byly aktivity směrovány na dvě
cílové skupiny, a to na pracovníky České školní inspekce a na studenty
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha.
Přípravy jsou prováděny v součinnosti s Národním institutem pro další
vzdělávání

a

směřovány

ke

sjednocení

metodiky

výuky

ochrany

a sebeochrany obyvatelstva. Obsahové zaměření vzdělávání a formy
preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany a ochrany
obyvatelstva vychází ze současných legislativních norem a z potřeby
dosaţení znalostí a dovedností obyvatelstva k jeho chování při vzniku
mimořádných událostí.
b) přehled uskutečněných významnějších akcí, příp. další činnosti

V roce 2010 byly uskutečněny následující praktická cvičení:
PRAKTICKÁ CVIČENÍ (základní a ostatní sloţky IZS)
ZŠ Satalice

05. 05. 2010

ZŠ U Školské zahrady

06. 05. 2010

ZŠ Dolákova

18. 05. 2010
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ZŠ Petra Strozziho

21. 05. 2010

ZŠ Jakutská

25. 05. 2010

ZŠ Gen. Janouška

27. 05. 2010

ZŠ Nad Vodovodem

31. 05. 2010

ZŠ Vladivostocká

02. 06. 2010

ZŠ a MŠ Chodov

08. 06. 2010

ZŠ Špitálská

11. 06. 2010

SŠ Gastronomická Vrbova

21. 06. 2010

MŠ Blatenská

14. 06. 2010

Den záchranářů v Letňanech

17. 06. 2010

Praţská muzejní noc

12. 06. 2010

Léto bez úrazů

23. 06. 2010

Bambiriáda

20. – 23. 05. 2010

Den brannosti

03. – 04. 06. 2010

Školení ČŠI

26. 01. 2010

Seminář na PedFUK

04. 05. 2010

Den barikád na Praţačce

07. 05. 2010

Den IZS v Muzeu PČR

28. 04. 2010

Hard Rock Café

14. 06. 2010

Praţský jarmark

28. 08. 2010

Babí léto

18. 09. 2010

Akce pro seniory:
DS P-8

11. 01. 2010

DPS – CAP P-8

01. 03. 2010

DS P-10

03. 03. 2010

DS P-4 Háje

17. 03. 2010

Centrum soc. sluţeb Běchovice

15. 04. 2010

KS Vinoř

03. 05. 2010

ZO SDČR Černý Most

02. 06. 2010

ÚMČ P-6

14. 10. 2010

ÚMČ P-7

04. 10. 2010

Svaz důchodců

06. 10. 2010

ÚMČ P-4

04. 11. 2010

Klub vojenských důchodců

24. 11. 2010

ÚMČ P-9

02. 12. 2010
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c) Preventivně výchovná činnost organizovaná odborem prevence
1) Přednáška

na

téma

seznámení

se

systémem

IZS

a

představení

HZS hl. m. Prahy:
- příslušník odboru prevence představil posluchačům, jak funguje IZS a popsal
strukturu a fungování HZS ČR.
2) Přednášky na konferenci "Systémy ochrany a zabezpečení dat a objektů":
- dva

příslušníci

o

povinnostech,

prevence
poţárně

zajistili

přednášku

bezpečnostní

na

zařízení

téma

informace

systému

ochrany

a zabezpečení dat a objektů.
3) Přednáška pro inspektory ČŠI:
- přednáška byla zaměřena na zajištění poţární ochrany ve školních
prostorách, přednášku zajistil jeden příslušník.
4) Přednášky na seminářích MV ČR se zaměřením na bezpečné bydlení:
- na přednášce, která se týkala bezpečného bydlení v panelových domech,
se podíleli 3 příslušníci.
5) Přednáška pro projektanty elektrotechnických zařízení v rámci poţární
bezpečnosti staveb:
- pro firmu KOPOS Kolín, objednatele přednášky byl zajištěn odborný výklad,
který zajistil příslušník odboru prevence.
6) V rámci projektu "Bezpečný senior" pořádaným Odborem sociálním ÚMČ
Prahy 10 v Kulturním domě Barikádníků, Praha 10 se příslušníci ODP5
podíleli na 6 přednáškách.
7) Příslušníci ODP6 zorganizovali ve spolupráci s velitelem stanice HS-6 celkem
3 návštěvy dětí z mateřských škol.
8) Dále se ODP6 na základě oznámení zúčastnilo celkem 4 cvičných poţárních
poplachů. Příslušníci ODP5 a ODZS se účastnili funkčních zkoušek
prováděných v tunelech Lochkov a Cholupice před zahájením provozu na
novém městském okruhu.
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4. 4. Ochrana obyvatelstva
a) stav plnění opatření ochrany obyvatelstva (varování a vyrozumění,
evakuace,
a

nouzové

individuální

přeţití

ochrana,

a

humanitární

zjišťování

a

pomoc,

vyhodnocování

ukrytí
radiační,

chemické a biologické situace
1) Varování a vyrozumění

Cílem
a

HZS

vyrozumění

hl.

m.

Prahy

obyvatelstva

hl.

v oblasti
m.

varování

Prahy

před

je

zajistit

varování

následky

vyniklých

mimořádných událostí většího rozsahu nebo vzniku krizové situace. Varování
obyvatelstva

v hlavním

městě

je

zajišťováno

celostátním

jednotným

systémem varování a vyrozumění a autonomním systémem. Vyrozumění je
prováděno

podle

rozsahu

mimořádné

události

a

krizové

situace

komunikačními systémy „Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy“.
HZS hl. m. Prahy je pravidelně prováděna zkouška sirén na území hl. m.
Prahy, je vyhodnocována úspěšnost provozuschopnosti (96%), zjištěné
závady jsou operativně odstraňovány. Pro upgrade přijímačů rotačních sirén
bylo zakoupeno 57 kusů základních desek. Ve spolupráci s Magistrátem hl.
m. Prahy byla realizována výměna 10 ks rotačních sirén za elektronické.
V současné době zajišťuje JSVV v hl. m. Praze celkem 420 sirén, z toho 229
sirén rotačních a 191 sirén elektronických.
V roce 2010 se uskutečnilo 30 upgradů dálkových přijímačů sirén a bylo
koupeno dalších 50 kusů pro pokračování modernizačního procesu JSVV.
Po dokončení této výměny bude polovina dálkových přijímačů vybavena
moderními typy přijímačů T9. V první polovině roku 2010 probíhalo
dokončování výměny sirén z etapy pro rok 2009. Po této obměně
se v loňském roce nepodařilo prosadit pokračování nastoleného trendu, a tím
se ustálil počet rotačních sirén na 229 kusů, které jsou v majetku HZS
a zároveň napojeny do JSVV.
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Díky procesu upgradu sirénových přijímačů bylo moţné technicky provést
vytvoření skupin pro varování v okolí objektů, zařazených do kategorií A a B
dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o objekty: Flaga s.r.o., Linde Gas a.s.
a Pragochema.
Varování a vyrozumění představuje jeden z pilířů ochrany obyvatelstva,
na kterém se HZS hl. m. Prahy aktivně podílí. Představuje jeden
z předpokladů zmírnění důsledků mimořádných událostí při ochraně zdraví,
ţivotů a majetku občanů v hlavním městě.
2) Evakuace

Evakuace

obyvatelstva

je

řešena

zákonem

č.

239/2000

Sb.,

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
a Vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétní opatření v této oblasti, v souladu s Vyhláškou č. 328/2001 Sb.,
o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů,
jsou zahrnuty do Plánů konkrétních činností jako součást Havarijního plánu
hl. m. Prahy.
Evakuace je jedním z nejrozšířenějších opatření, která se pouţívají při
ochraně obyvatelstva před následky hrozících nebo vzniklých mimořádných
událostí.
V průběhu roku 2010 byla problematika evakuace řešena při školení
pedagogických pracovníků, dále při aktualizaci Plánu evakuace jednotlivých
městských částí hl. m. Prahy a zejména při praktických cvičeních na ZŠ a SŠ.
3) Nouzové přeţití a humanitární pomoc

Zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva postiţeného pohromou je
jedním z hlavních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, který vyţadují
provedení záchranných a likvidačních prací.
Nouzové přeţití je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při
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krizových situacích, kterými jsou zejména ţivelní pohromy, technologické
havárie, epidemie a jiné. Vytvoření předpokladů ke splnění úkolů nouzového
přeţití obyvatelstva se dosahuje realizací systému opatření, přijatých
a zabezpečených před vznikem krizové situace nebo i v jejím průběhu,
zaměřených k ubytování obyvatelstva, jeho zásobování potravinami, pitnou
vodou a na poskytování základních sluţeb.
Humanitární pomoc je souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní,
sociální a právní oblasti, které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní
i nestátní organizace ve prospěch obyvatelstva, postiţeného následky
mimořádných událostí.
Plnění úkolů nouzové přeţití a humanitární pomoci je v podmínkách HZS
hl. m. Prahy řešeno následujícím způsobem - ve skladu logistiky HZS
hl. m. Prahy v Jílovém u Prahy je soustředěn materiál pro okamţitou
a následnou pomoc v mnoţství 650 souprav. Pro případ rozsáhlé mimořádné
události III. nebo zvláštního stupně poplachu lze vyuţít také 600 souprav pro
dekontaminační stanoviště.
25 souprav pro okamţitou pomoc je umístěno na levém břehu Vltavy na
hasičské stanici Smíchov a 25 souprav na pravém břehu Vltavy na hasičské
stanici Strašnice.

Pro

výdej tohoto

druhu

materiálu

zpracoval

HZS

hl. m. Prahy směrnici, pracovníci OPISu byli proškoleni o způsobech výdeje
a doplňování spotřebovaného materiálu. V operační pohotovosti je také
připraven kontejner nouzového přeţití pro rychlou, účinnou a neodkladnou
pomoc obyvatelstvu při mimořádných událostech.
4) Ukrytí a individuální ochrana

Ukrytím se rozumí vyuţití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných
prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují
k ochraně obyvatelstva. Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech
zajišťuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech civilní ochrany.
V roce 2010 byla pozornost v oblasti ukrytí zaměřena na stálé tlakově odolné
úkryty (STOÚ) a improvizované úkryty, které společně tvoří podstatnou část
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systému ukrytí obyvatel v Praze. Celkový počet STOÚ v Praze, které jsou po
případných opravách schopny plnit úkoly ukrytí obyvatel, je 783.
Tyto počty se neustále mění vlivem privatizace objektů a vyřazování
některých úkrytů z evidence. V oblasti souboru STOÚ byla věnována
pozornost zejména:
- kontrole technického stavu a úrovni údrţby,
- metodické práci s majiteli úkrytů,
- ochrana úkrytů proti poškození případnou stavební činnosti na území města
Prahy.

Obecně lze říci, ţe fond úkrytů je stále pouţitelný. Po statické stránce jsou
stavby bez podstatných závad. Stavební část bývá někdy narušena
dodatečnou instalací rozvodů. Elektrické rozvody jsou většinou funkční
a rovněţ tak zařízení FVZ. Evidence úkrytů je trvale a průběţně
aktualizována a periodicky porovnávána s evidencí Magistrátu hl. m. Prahy.
V současné době je problematika individuální ochrany obsaţena ve dvou
legislativních aktech, které jsou závazné pro orgány řešící ochranu
obyvatelstva v ČR v podmínkách mimořádných událostí jak v době míru, tak
za stavu ohroţení státu a válečného stavu.
Prvním z nich je „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013
s výhledem do roku 2020“. Druhým dokumentem je „Vyhláška 380/2002
Sb.“ k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Ve spolupráci
s odborem prevence, při vydávání vyjádření v řízení o stavbách, příslušníci
úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení posuzují u předkládané
projektové dokumentace v územním i stavebním řízení řešení poţadavků
k ochraně obyvatelstva.
Kontrolní činnost HZS hl. m. Prahy na úseku ochrany obyvatelstva, dle
zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
byla zaměřena na stavby civilní ochrany a stavby dotčené civilní ochranou
(stálé tlakově odolné úkryty vedené v platné evidenci úkrytů) ve státní
správě a u právnických a fyzických osob. Za rok 2010 bylo provedeno
celkem 104 státních kontrol.
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Individuální ochraně byla věnována pozornost především v oblasti
preventivně výchovné činnosti se zaměřením na pouţívání prostředků
improvizované ochrany. Ve spolupráci se školským odborem městských
částí, řediteli základních a středních škol a Svazem civilní ochrany bylo
provedeno 12 praktických cvičení s pouţitím prostředků individuální ochrany
(ochranné masky, kazajky, vaky), ale také osvojením si prostředků
improvizované ochrany.
Vedení

základních

a

středních

škol

vedlo

ţáky

k

pouţívaní

improvizovaných pomůcek k ochraně očí, dýchacích cest a povrchu těla
k získání praktických návyků sebeochrany.
5) Zjišťování a vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace

HZS hl. m. Prahy je v oblasti monitorování radiačních a chemických
situací součástí systému, v němţ má rozhodující roli Státní úřad pro jadernou
bezpečnost (SUJB). Všechny jednotky HZS hl. m. Prahy jsou vybaveny
přenosnými přístroji pro provádění radiačního a chemického průzkumu.
Na vybraných hasičských stanicích (HS-1 Sokolská, HS-2 Petřiny a HS-5
Strašnice), jsou namontovány stacionární hlásiče úrovně radiace DC - 4D-82,
určené k nepřetrţitému monitorování radiační situace. Z majetku HZS
hl. m. Prahy jsou rovněţ tyto přístroje na základě smlouvy o výpůjčce
poskytnuty DP Metro a Správě Praţského hradu. Všechny přístroje jsou
pravidelně kontrolovány a kalibrovány OZ Olomouc, zajišťování probíhá
podle poţadavků i pro další subjekty vlastnící dozimetrické přístroje.
Pro případ pouţití zbraní hromadného ničení je u HZS hl. m. Prahy
zřízeno Krajské vyhodnocovací středisko, jehoţ činnost je zabezpečena
vyškolenými příslušníky a prověřována pravidelnými cvičeními.
Vyhodnocování biologické situace je zajišťováno ve spolupráci se Státním
úřadem pro jadernou a biologickou ochranu - laboratoří Kamenná, kde
je prováděn rozbor odebraných biologických vzorků.
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b) Příprava jednotek SDH obcí v oblasti ochrany obyvatelstva

16. – 17. 6. 2010 proběhl „Den záchranářů“ v prostorách PVA Letňany,
kde bylo v rámci ukázky procvičeno zpohotovení místa speciální očisty osob
a kontejneru nouzového přeţití.
17. – 19. 9. 2010 při příleţitosti pořádání mistrovství ČR druţstev SDH
SH ČMS v PS bylo pomocí kontejneru nouzového přeţití zajištěno zázemí pro
rozhodčí a hosty.
22. – 23. 9. 2010 se uskutečnilo v prostorách vojenského letiště Bechyně
cvičení ZÓNA 2010, kde bylo procvičeno zpohotovení místa speciální očisty
osob a kontejneru nouzového přeţití.

4. 5. Havarijní a krizové plánování
a) Stav zpracování (aktualizace) havarijního a krizového plánu kraje,
vnějších havarijních plánů

K 30. 11. 2010 byly provedeny úpravy ve vybraných částech Krizového
plánu hl. m. Prahy následovně:
1) Základní část KP hl. m. Prahy:

část A. 2 – charakteristika organizace – úprava pasáţe týkající
se organizace krizového řízení u HZS hl. m. Prahy a úprava seznamu
zpracovatelů KP hl. m. Prahy za HZS hl. m. Prahy.
2) Přílohová část KP hl. m. Prahy:

Část B. 01 – přehled sil a prostředků – zapracovány informace vyţádané
od oddělení IZS, od Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy, Zdravotnické
záchranné sluţby hl. m. Prahy a Armády ČR.
Příloha k části B. 1 č. 1 – uzavřené smlouvy a ujednání – zapracován
materiál obdrţený od Magistrátu hl. m. Prahy – konkrétní přehled
uzavřených smluv pro oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva v hl. m.
Praze.
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Příloha k části B. 1 č. 2 – síly a prostředky Armády ČR pro sloţky IZS –
zapracován kompletní materiál obdrţený od Armády ČR.
Část B. 04 – operační a havarijní plány – opraveny neplatné údaje
ve všech operačních plánech.
Vzhledem

k personálním

změnám

(z

důvodu

úpravy

systemizace

sluţebních míst v návaznosti na úsporná opatření Vlády České republiky)
byla v roce 2010 průběţně vykonána aktualizace sloţení pracoviště
krizového řízení Ř HZS hl. m. Prahy a v jeho odborných pracovních
skupinách. Rovněţ tak byly několikráte provedeny změny ve vyčlenění
příslušníků HZS hl. m. Prahy do bezpečnostních rad určených městských
částí hl. m. Prahy.
Informace nutné pro aktualizaci Havarijního plánu hl. m. Prahy pro rok
2010

byly

průběţně

shromaţďovány

z různých

zdrojů

a

souběţně

zapracovávány do dokumentu.
Pro aktualizaci Havarijního plánu hl. m. Prahy v roce 2010 byl zpracován
Harmonogram postupné aktualizace, na základě které byly osloveny
subjekty podílející se na zpracování dokumentů, především pak plánů
konkrétních činností (dotčené odbory MHMP, Krajské ředitelství Policie ČR hl.
m. Praha, ZZS HMP, HS HMP, MěVS v Praze), s poţadavkem aktualizace
jednotlivých plánů nebo poskytnutí informací k aktualizaci nezbytných.
Jednotlivé subjekty zpracovaly poţadované informace a ve stanovených
termínech je zaslaly zpět. Tyto změny byly po drobných formálních úpravách
do Havarijního plánu hl. m. Prahy zapracovány. Dotčené subjekty byly
současně poţádány o zasílání následně vzniklých změn, majících dopad
na obsah HP hl. m. Prahy v průběţných intervalech, nejméně však jednou
za 3 kalendářní měsíce.
Úpravy se týkaly zejména následujících kapitol:
- aktualizace Traumatologického plánu hl. m. Prahy, který tvoří
přílohovou část vnějšího havarijního plánu společnosti Flaga s.r.o.
a Havarijního plánu hl. m. Prahy fyzicky spočívala v kontrole
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aktuálních sídel a obchodních názvů organizací,
a elektronických kontaktů a jmenných osobních údajů,

telefonních

- aktualizace Plánu veřejného pořádku a bezpečnosti hl. m. Prahy, který
tvoří přílohovou část vnějšího havarijního plánu společnosti Flaga s.r.o.
a Havarijního plánu hl. m. Prahy fyzicky spočívala v kontrole
aktuálního kamerového systému na území hl. m. Prahy s podklady,
které byly obdrţeny od Městské policie hl. m. Prahy,
- aktualizace Plánu nouzového přeţití hl. m. Prahy, který tvoří přílohovou
část vnějšího havarijního plánu společnosti Flaga s.r.o. a Havarijního
plánu hl. m. Prahy fyzicky spočívala v provedení změn starostů
městských částí Praha 1 - 22, kteří byli nově zvoleni v listopadu 2010,
pro zabezpečení přehledu nouzového ubytování a stravování na
teritoriu hl. m. Prahy,
- aktualizace Plánu individuální ochrany, který tvoří přílohovou část
vnějšího havarijního plánu společnosti Flaga s.r.o. a Havarijního plánu
hl. m. Prahy fyzicky spočívala v provedení změn ve sloţení komise
individuální ochrany Magistrátu hl. m. Prahy a v kontrole a úpravě
počtu materiálu civilní ochrany, na základě podkladů od městských
částí Praha 1 – 22.
Kaţdý aktualizovaný údaj byl fyzicky zapracován do změnového
dokumentu k jednotlivým plánům konkrétní činnosti. S takto připraveným
a upraveným dokumentem byla souhrnná aktualizace krizové a havarijní
dokumentace za rok 2010 předána na Odbor krizového řízení Magistrátu
hl. m. Prahy.
V roce 2010 byly provedeny aktualizace jednotlivých částí vnějších
havarijních plánů společnosti Flaga s.r.o. a Linde Gas, a.s. Od společností
byly vyţádány nové bezpečnostní zprávy, od Městských částí Praha 19 a 14
byly vyţádány nové krizové plány a obojí bylo porovnáno s dosud platnými
vnějšími havarijními plány v rámci aktualizace.
Zmíněné společnosti a městské části Praha 19

a 14 byly téţ

navštěvovány v rámci konzultací. Průběţně po celý rok probíhala jednání
s Hygienickou a Veterinární sluţbou v Praze, Krajským ředitelstvím policie
ČR hl. m. Praha, se zástupci Odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy
a dotčenými právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které se na
aktualizaci vnějších havarijních plánů podílejí. Vnější havarijní plány obou
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společností jsou zpracovány, čeká se na jejich schválení Bezpečnostní radou
hl. m. Prahy.
V průběhu roku 2010 probíhala průběţná aktualizace vybraných částí
Krizového plánu hl. m. Prahy (současně i Havarijního plánu hl. m. Prahy
a vnějších havarijních plánů) v případech, kdy došlo k významným změnám
(např. reorganizace krajského uspořádání Policie ČR). Na počátku měsíce
října 2010 se sešli zástupci HZS hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy, kteří
se dohodli na vzájemné koordinaci, jak z hlediska aktualizovaných oblastí,
tak z hlediska časových termínů.
Organizačním pokynem ředitele HZS hl. m. Prahy bylo rovněţ upřesněno
sloţení krizového štábu a vyčlenění příslušníků HZS hl. m. Prahy do
Bezpečnostních rad správních obvodů městských částí Praha 1 – 22.
b) Spolupráce s krajským úřadem, obecními a ostatními správními
úřady

Spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy byla realizována zejména při
aktualizaci Krizového plánu hl. m. Prahy, Havarijního plánu hl. m. Prahy
a vnějších havarijních plánů provozovatelů Flaga s.r.o. a Linde Gas, a.s.
V rámci Dne záchranářů v Letňanech proběhlo i ukázkové zaměstnání pro
pracovníky krizového řízení městských částí Praha 1 – 22 a Magistrátu hl. m.
Prahy, neboť vzhledem k velkému mnoţství techniky, a to včetně kontejneru
nouzového přeţití, bylo moţné pracovníkům předvést různá specifika
z oblasti záchranářské činnosti.
HZS hl. m. Prahy vstoupil do intenzivních jednání se Zdravotnickou
záchrannou sluţbou hl. m. Prahy, Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie
hl. m. Prahy, Městskou policií hl. m. Prahy i se Společným operačním centrem
Ministerstva obrany.
Od všech těchto subjektů byly získány

aktuální

podklady, které

se zahrnuly do současné podoby Krizového plánu hl. m. Prahy, spolu
s poskytnutými změnami od zainteresovaných subjektů (správní orgány,
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právnické a fyzické osoby), kteří se podílejí na aktualizaci Havarijního plánu
hl. m. Prahy a vnějších havarijních plánů.
c) Sběr informací (informační systém ARGIS)

Hasičský

záchranný

sbor

hl.

m.

Prahy

k naplnění

povinností,

vyplývajících z ustanovení odst. 3 § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), vyuţíval „celostátní
informační systém ARGIS“. Právnické a podnikající fyzické osoby byly
oslovovány na základě výstupů z Krizového plánu hl. m., Havarijního plánu
hl. m. Prahy, Vnějších havarijních plánů a Krizového plánu HZS hl. m. Prahy.
V roce 2010 bylo prostřednictvím IS Argis osloveno cca 90 subjektů
(potencionálních dodavatelů nezbytných dodávek, včetně organizačních
sloţek podniků). Oslovování bylo prováděno na základě navrţení subjektů
Magistrátem hl. m. Prahy, Úřady Městských částí hl. m. Prahy a dále také
vytipováním vlastních zájmových objektů HZS hl. m. Prahy.
Spolupráce v oblasti Nouzového hospodářství probíhala i s pracovníky
dotčených Hasičských záchranných sborů krajů.
d) Vzdělávání

Instrukčně

metodické

zaměstnání,

určené

pro

pracovníky

územní

samosprávy, kteří na své úrovni řeší krizové řízení a ochranu obyvatelstva,
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy připravil a provedl v rámci Dne
záchranářů

v Letňanech.

Vzhledem

k velkému

mnoţství

techniky,

a to včetně kontejneru nouzového přeţití, bylo moţné pracovníkům předvést
různé činnosti z oblasti záchranářské činnosti.
e) Krizové situace, příp. další činnosti

V roce 2010 bylo k nácviku činnosti KŠ HZS hl. m. Prahy vyuţito
významné mezinárodní události – summitu prezidentů USA a Ruské federace
START FOLLOW ON v Praze ve dnech 7. 4. aţ 9. 4. 2010. KŠ HZS hl. m.
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Prahy zasedal od 6. 4. do 10. 4. 2010. Současně byly v roce 2010
zaktualizovány (v rámci celkové aktualizace Krizového plánu HZS hl. m.
Prahy; schválen dne 22. 12. 2010) související dokumentace – metodiky
činnosti pracovních skupin KŠ HZS hl. m. Prahy:
- Metodika činnosti tajemníka Krizového štábu HZS hl. m. Prahy,
- Metodika činnosti vedoucího Krizového štábu HZS hl. m. Prahy,
- Metodika činnosti
a plánování,
- Metodika činnosti
a prostředků,

vedoucího

odborné

vedoucího

skupiny

odborné

analýzy

skupiny

situace

nasazení

sil

- Metodika činnosti vedoucího odborné skupiny ochrany obyvatelstva,
- Metodika
činnosti
a komunikace,

vedoucího

odborné

skupiny

součinnosti

- Metodika činnosti vedoucího odborné skupiny týlového zabezpečení.

V průběhu celého roku 2010 se průběţně řešila problematika zajištění
provozuschopnosti hasičských stanic při náhlém a střednědobém narušení
dodávek elektřiny, vody, plynu a tepla v rámci akce LOUČ. Na vybraných
stanicích proběhly zátěţové zkoušky dieselagregátů:
- srpen 2010: centrální HS-1,
- září 2010: HS-5.
Drobné stavební úpravy se uskutečnily na HS-1 (pročištění mříţky
na vstupním otvoru sacího potrubí) a na HS-5.

4. 6. Civilní nouzová připravenost
a) Strategie udrţitelného rozvoje, příp. další činnosti

HZS hl. m. Prahy v roce 2010 spolupracoval se Správou státních
hmotných rezerv v oblasti ochraňování pohotovostních zásob. Dle pokynů
SSHR byl rámcově navrhnut rozpočet běţných výdajů na rok 2010 (cca 112
000 Kč) a dále zpracován „Plán zkušebního provozu, výcviku obsluh
a pravidelných kontrol na materiálu SSHR pro rok 2011“.
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V roce 2010 byly na technice provedeny pravidelné revize, případné
drobné opravy a další servisní sluţby, aby bylo v případě nutnosti moţné
tyto zásoby okamţitě nasadit při záchranných a likvidačních pracích.
Výraznou měrou se podílely pohotovostní zásoby uloţené u HZS hl. m.
Prahy, zejména Čerpadlo ostatní upravené 666 l/s a Malé odvodňovací
soupravy, na záchranných a likvidačních pracích při letních povodních na
Moravě a v Polsku a při bleskových povodních v Libereckém kraji. Následné
opravy na technice přesáhly částku 300 tis. Kč.
Ve druhé polovině roku 2010byla provedena Správou státních hmotných
rezerv u HZS hl. m: Prahy kontrola způsobu a kvality ochraňování
pohotovostních zásob, při které nebyly zjištěny ţádné nedostatky.
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5. Úsek
integrovaného
a operačního řízení

záchranného

systému

Úsek integrovaného záchranného systému (IZS) a operačního řízení je
tvořen odborem pro integrovaný záchranný systém, odborem sluţeb,
odborem operačního řízení a odborem komunikačních a informačních
systémů. V úzké a provázané spolupráci odbory řeší analytické, metodické
a koncepční úkoly v jednotlivých oblastech své působnosti.
a) Odbor IZS

Odpovídá za řešení problematiky IZS hlavního města Prahy, koordinaci
záchranných prací a spolupráci sloţek IZS, za usměrňování, koordinaci
a kontrolu činnosti jednotek PO, za organizaci a výkon sluţby v jednotkách
HZS hl. m. Prahy a odbornou přípravu v této oblasti. Odbor úzce spolupracuje
s odborem prevence při posuzování dokumentů pro zabezpečení řízení
likvidace poţárů a mimořádných událostí.
b) Odbor sluţeb

Odbor sluţeb odpovídá za řešení problematiky nepřetrţitého výkonu
strojní, chemické a technické sluţby, výběru a akceschopnosti technických
prostředků a určených věcných prostředků, odbornou přípravu příslušníků
v dané oblasti. Ve své činnosti plní úkoly stanovené zákony o poţární
ochraně, krizovém řízení a o integrovaném a záchranném systému. Odpovídá
za nákup, skladování, pouţívání, údrţbu a evidenci správy majetku
v působnosti nákupu odboru sluţeb v rámci rozpočtových pravidel.
c) Odbor operačního řízení

Odbor operačního řízení odpovídá za plnění úkolů operačního řízení
jednotek poţární ochrany, za činnost telefonního centra tísňového volání 112.
Odbor se dělí na oddělení krajské operační a informační středisko HZS hl. m.
Prahy a oddělení telefonní centrum tísňového volání 112.
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d) Odbor komunikačních a informačních systémů

Odbor komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů
týkající se výstavby a provozu informačních a komunikačních sítí, zřízení
a zabezpečení systému varování a za krizovou komunikaci.

5. 1. Integrovaný záchranný systém
a) Spolupráce sloţek IZS
1) Základní sloţky

Se Záchrannou sluţbou hl. m. Prahy je spolupráce standardně na dobré
úrovni. Ke kvalitě spolupráce přispívá jistě v nemalé míře fakt, ţe několik
jejich stanovišť je na hasičských stanicích HZS hl. m. Prahy, s Policií České
republiky spolupracují jednotky HZS hl. m. Prahy v rámci IZS u většiny
zásahů. Spolupráce s uvedenými sloţkami se dá hodnotit jako velmi dobrá.
K této spolupráci kladně přispívají i společná zaměstnání se zástupci těchto
sloţek.
2) Ostatní sloţky

S ostatními sloţkami IZS, zejména pohotovostními sluţbami, funguje
spolupráce na standardní úrovni. Spolupráce s Městskou policií hl. m. Prahy
je velice kvalitní - srovnatelná se základními sloţkami IZS. Průběţně jsou
revidovány a aktualizovány dohody o plánované pomoci na vyţádání,
vypovídány dohody se subjekty, které nemají pro činnost IZS podstatný
přínos a uzavírány nové dohody se subjekty, které činnost IZS zkvalitňují.
3) Společné zaměstnání

Společné zaměstnání sloţek IZS se konalo dne 9. 12. 2010 v areálu
Letiště Praha, a.s., kterého se kromě základních sloţek IZS zúčastnili
zástupci Městské policie hl. m. Prahy a HZS Letiště Praha, a.s.
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b) Příprava a řešení mimořádných událostí

Na řešení mimořádných situací je HZS hl. m. Prahy dobře připraven.
V této oblasti je zásadní a nejobtíţnější zabezpečit kvalitní materiální
vybavení jednotek HZS hl. m. Prahy.
V současné době lze říci, ţe materiální vybavení je na dostatečné úrovni.
V personální oblasti je situace na velmi dobré úrovni. HZS hl. m. Prahy
disponuje potenciálem zkušených a kvalifikovaných příslušníků od řadového
hasiče po nejvyšší velitelské funkce.
Kromě pravidelné odborné přípravy probíhají v průběhu roku taktická
a prověřovací cvičení, v mnoha případech za účasti několika dalších sloţek
IZS.
V uplynulém období byla připravenost jednotek PO i ostatních sloţek IZS
prověřena likvidací poţáru haly v Malešicích, kde byl vyhlášen III. stupeň
poţárního poplachu a zejména likvidací poţáru staré odbavovací haly na
autobusovém nádraţí Florenc.
V tomto případě byl vyhlášen Zvláštní stupeň poţárního poplachu - na
místě zasahovalo 23 jednotek poţární ochrany, Zdravotnická záchranná
sluţba hl. m. Prahy, Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy.
Likvidace těchto událostí potvrdila, ţe kvalita jednotek PO na území hl. m.
Prahy je na vysoké úrovni a jejich vzájemná spolupráce i spolupráce se
základními i ostatními sloţkami IZS je funkční i v případě zásahu
mimořádného rozsahu.
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Taktická a prověřovací cvičení IZS
Termín/
směna
I.
čtvrtletí/
směna
„A“
I.
čtvrtletí/
směna
„C“
II.
čtvrtletí/
směna
„A“
II.
čtvrtletí/
směna
„A“
III.
čtvrtletí/
směna
„B“
III.
čtvrtletí/
směna
„B“

Místo

Námět cvičení

Hasební obvod HS 7

Poţár v tunelu Lochkov

Hasební obvod HS 1

Poţár lůţkové části Jedličkova ústavu,
evakuace postiţených dětí

Hasební obvod HS 6

Poţár ve výškové budově. Hotel DUM

Hasební obvod HS 8

DN v tunelu Cholupice

Hasební obvod HS 6

Záchrana osoby z výšky

Hasební obvod HS 7

Podzemní prostory ČSOB, a.s., Radlická

c) Finanční zabezpečení IZS

Řešení mimořádných situací i celková činnost sloţek IZS se ve značné
míře odvíjí od jejich technického a materiálního vybavení. To vše souvisí
s přidělováním finančních prostředků pro vybavení jednotlivých sloţek IZS.
Vzhledem k tomu, ţe zejména základní sloţky IZS mají úzkou vazbu na
státní rozpočet, je zřejmé, ţe pokud bude mít státní rozpočet určité problémy
pokrýt poţadavky jednotlivých resortů, nebude ani vybavení jednotlivých
sloţek IZS na nejkvalitnější úrovni. V této souvislosti by se mělo brát
v úvahu, ţe rozpočty sloţek IZS by měly být kaţdý rok navyšovány a ne
kráceny. HZS hl.

m. Prahy

kryl

v roce 2010

poţadavky

IZS

v té

nejnaléhavější míře, ale na plné a odpovídajícího vybavení finanční
prostředky nestačily.
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5. 2. Operační a informační středisko kraje
a) Činnost OPIS, spojení v PO a IZS
1) Výkon sluţby

Standardní výkon sluţby je zabezpečen 24 příslušníky rozdělených do tří
směn ve sloţení 2 operační důstojníci a 6 operačních techniků. Jeden
z operačních techniků je určen za kaţdou směnu jako zástupce OD. Provoz je
24 hodinový. V případě MU je OPIS posilován příslušníky z vlastních řad
a z TCTV 112 a při poţadavku na specifický druh odbornosti i ostatními
příslušníky z řad represe a prevence HZS.
- V rámci výchovně vzdělávací činnosti probíhají na KOIS exkurze škol,
školek, odborných institucí.
- Průběţná aktualizace smluv s druhosledovými sloţkami IZS.
- Školení příslušníků SDH a toto probíhalo pravidelně v průběhu roku na
KOIS.
- Pravidelně se účastníme školení a schůzí SDH, kde dochází k rozboru
činnosti u sloţitých zásahů, k aktualizaci sil a prostředků
a k upřesnění poţadavků vyplývajících ze vzájemné spolupráce.
- Probíhá pravidelné školení příslušníků k problematice KOIS.
- Na KOIS probíhají týdenní odborné praxe studentů vysokých škol.
2) Oblast technologická

V průběhu roku byla realizována instalace technologií firmy RCS.
Následně bylo nutné upravit a validovat potřebná data pro provoz nového
systému. Technologiím RCS byl věnován celý rok 2010. Bylo nutné definovat
nové vazby a změnit některé postupy práce dle nových technologií. Testovací
provoz probíhal ½ roku. Ze stany operačních techniků a důstojníků byl tento
rok obzvláště náročný díky přechodu na novou technologii. Přechod
do ostrého provozu byl stanoven na leden 2011.
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3) Odborná příprava

Příslušníci OPIS se pravidelně zúčastňují odborných kurzů potřebných pro
výkon práce, odborných seminářů a školení ke pořádaných HZS, GŘ MV a
dalšími organizacemi.
4) Personální politika

V roce 2010 pokračovaly personální změny – odchody do důchodu
operačních důstojníků. Dochází k jiţ pravidelným odborným stáţím rámci
rotace příslušníků mezi směnami.
b) Centrum tísňového volání 112

Rok 2010 byl věnován opět personální politice. Z minulých období
vyplynula potřeba dlouhodobé práce s operátory. Pro lepší vztahy operačních
středisek IZS proběhly odborné stáţe příslušníků TCTV 112 u jednotlivých
sloţek. Velký důraz ze strany HZS je kladen na rychlé a správné
vyhodnocení volání:
- pravidelné motivační schůzky,
- rozšíření působnosti operátorů směrem k fungování systému,
- psychologická podpora.
1) Personální politika

Výkon sluţby je nastaven do čtyř 12ti hodinových směn. Pravidelně
se opakující směny dodrţují pracovní dobu od 7:00 – 19:00 a od 19:00 – 7:00
hod., tedy reţim nepřetrţitého provozu. V průběhu roku došlo k výměně
vedoucího TCTV.
2) Odborná příprava

V roce 2011 pokračovalo stálé zdokonalování operátorů v jazykové
přípravě mimo základní jazykový kurz. Podpora ze strany organizace
probíhá formou pořádání konverzační přípravy přímo na pracovišti operátorů
TCTV 112 ve spolupráci s jazykovou agenturou International English Agency.
Podpora operátorů německého jazyka, probíhá formou konverzací s lektorkou
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PhDr. Jitkou Vodičkovu – také v pravidelných intervalech, dle časového
vytíţení operátorů.

c) Pult centralizované ochrany

V současné době je ve stádiu realizace připojení 227subjektů, 105
objektů je v trvalém provozu a 62 objektů ve zkušebním provozu
V rámci HZS hl. m. Prahy je v tomto směru výborná spolupráce s odborem
prevence, se kterým probíhá jiţ pravidelné školení 3x za rok o problematice
a společných postupech.

5. 3. Jednotky poţární ochrany
a) Jednotky HZS kraje
Evidenční číslo
JPO
Kat. Typ JPO
okres Jednotka JPO
111

001

I

111

002

I

111

003

I

111

004

I

111

005

I

111

006

I

111

007

I

111

008

I

111

009

I

111

010

I

Dislokace JPO

Zřizovatel

HZS hl.
Prahy
P4-A-E, Praha 6, Heyrovského
HZS hl.
O
náměstí 1987
Prahy
Praha 7, Argentinská
HZS hl.
P4-A, Z
149
Prahy
Praha 11, Květnového
HZS hl.
P4-A, Z
vitězství 20
Prahy
P4-A - E,
HZS hl.
Praha 10, Průběţná 74
O
Prahy
Praha 4, Na krčské
HZS hl.
P4-A, Z
stráni 1366
Prahy
P4-A-E,
HZS hl.
Praha 5, Jinonická 1226
Z
Prahy
HZS hl.
P4-A, Z Praha 5, V sudech 1
Prahy
HZS hl.
P4-A, Z Praha 1, Praţský hrad
Prahy
Praha 9, K Radonicům
HZS hl.
P4-A, Z
305
Prahy
C3-A, Z

Praha 2, Sokolská 62
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m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

b) Jednotky SDH městských částí zřizovaných na území hl. m. Prahy
Evidenční číslo
JPO
Okres Jednotka

Kat.
JPO

111

102

111

113

111

114

111

116

111

119

111

120

111

122

111

137

111

140

111

141

111

144

111

110

111

115

111

104

111

101

JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1
JPO
III/1

111

109

JPO V

111

112

JPO V

111

138

JPO V

111

118

JPO V

111

124

JPO V

111

132

JPO V

Dislokace JPO
Cholupice, Podchýšská 109, P - 4
Cholupice
Lipence, Na Bambouzku 457,
Praha 5, 155 31
Řeporyje, Hasičů 46, Praha 5,
155 00
Zličín, Křivatcova 244, Praha 5,
155 21
Řepy, Ţalanského 23, Praha 6,
163 00
Suchdol, K mírám 1208/3, Praha
6, 165 00
Lysolaje, Lysolajské údolí, Praha
6, 165 00
Satalice, K Radonicům 305,
Praha 9, 190 15
Dolní Měcholupy, Ke Slatinám
500/9, Praha 10, 109 00
Horní Měcholupy,
Hornoměcholupská 300, P-10
Kolovraty, Nad zbrojnicí 390,
Praha 10, 103 00
Zbraslav, Ţitavského 571, Praha
5, 156 00
Stodůlky, K zahrádkám 2065, P 5 Stodůlky
Písnice, Ladislava Coňka 318/6,
P-4, 142 00
Kunratice, Bořetínská 185/4,
Praha 4, 148 00
Radotín, Náměstí Osvoboditelů 3,
P-5, 153 00
Velká Chuchle, Starochuchelská
7/20, P-5, 159 00
Újezd nad Lesy, Staroújezdská
486,P-9,190 16
Třebonice,U hasičské zbrojnice
20, Praha 13, 155 00
Ďáblice, U Parkánu 765/6, Praha
8, 182 00
Kbely, Touţimská 760, Praha 9,
197 00
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Zřizovatel

MČ Praha 12
MČ Praha - Lipence
MČ Praha Řeporyje
MČ Praha - Zličín
MČ Praha 17
MČ Praha - Suchdol
MČ Praha - Lysolaje
MČ Praha - Satalice
MČ Praha - Dolní
Měcholupy
MČ Praha 15
MČ Praha Kolovraty
MČ Praha Zbraslav
MČ Praha 13
MČ Praha - Libuš
MČ Praha Kunratice
MČ Praha 16
MČ Praha - Velká
Chuchle
MČ Praha 21
MČ Praha 13
MČ Praha - Ďáblice
MČ Praha 19

Evidenční číslo
JPO
Okres Jednotka

Kat.
JPO

111

126

JPO V

111

133

JPO V

111

134

JPO V

111

117

JPO V

111

105

JPO V

111

145

JPO V

111

136

JPO V

111

121

JPO V

111

125

JPO V
JPO
V/N
JPO
V/N
JPO
V/N

111

106

111

107

111

108

Dislokace JPO

Zřizovatel

Březiněves, U Parku 140, P-8
Březiněves,182 00
Klánovice, Medinská 160, P - 9
Klánovice
Koloděje, K Dubči 178, Praha 9,
190 00
Lochkov, K Lahovské 193, Praha
5, 154 00
Chodov, Bohuňova 1341/3, P11, 149 00
Benice, Květnového povstání 21,
P - 10 Benice, 103 00
Letňany, Touţimská 51, Praha 9,
199 00
Nebušice, Nebušická 56, P-6
Nebušice, 164 00
Dubeč, Starodubečská 401, P-10
Dubeč, 107 00
Libuš, Libušská ul., P - 4 Libuš,
142 00

MČ Praha Březiněves
MČ Praha Klánovice

Chvaly,

MČ Praha 9

Miškovice,

MČ Praha 9

MČ Praha - Koloděje
MČ Praha - Lochkov
MČ Praha 11
MČ Praha - Benice
MČ Praha 18
MČ Praha Nebušice
MČ Praha - Dubeč
MČ Praha - Libuš

c) jednotky HZS podniků a jednotky SDH podniků zřizovaných na území
hl. m. Prahy
HZS podniků
Evidenční číslo Kat.
JPO
JPO
Okres Jednotka
JPO
111
601
IV
JPO
111
602
IV
JPO
111
608
IV
JPO
111
612
IV
JPO
111
615
IV

Dislokace JPO
ČESKÁ TELEVIZE s.o., Kavčí Hory,
P-4, Kavčí hory
DOPRAVNÍ PODNIK a.s., P-4,
Sliačská 1
LETIŠTĚ PRAHA, P-6, K letišti
6/1019
FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL, P5, V úvalu 84
ZENTIVA, a.s.,U kabelovny 130, P10, Dolní Měcholupy 130
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Zřizovatel
ČESKÁ
TELEVIZE, s.o.
DOPRAVNÍ
PODNIK, a.s.
Letiště Praha,a.s.
FN MOTOL
ZENTIVA, k.s..

Evidenční číslo Kat.
JPO
JPO
Okres Jednotka
JPO
111
616
IV
JPO
111
618
IV
111
631
JPO
IV

Dislokace JPO

Zřizovatel

MITAS a.s., P-10, Švehlova 1900
SŢDC s.o., P-10, Chodovská
1430/3a
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
a.s,
P-4, 5. Května 1640/65

MITAS, a.s.
SŢDC, s.o.
KONGRESOVÉ
CENTRUM
PRAHA, a.s.

SDH podniků
Evidenční číslo
Kat.
JPO
JPO
Okres Jednotka
JPO
111
804
VI
JPO
111
802
VI
JPO
111
810
VI
JPO
111
808
VI
JPO
111
815
VI
JPO
111
809
VI
JPO
111
699
VI

Dislokace JPO

Zřizovatel

INTERPHARMA PRAHA a.s.,
Komořanská 55,
ČESKÁ POŠTA a.s., PJT Malešice,
Sazečská 7, P - 10
DP Autobusy Kačerov, Ke garáţím
382, P-4
DP Autobusy Klíčov, Letňanská
24, P-9
DP Autobusy Vršovice, Nad
Vršovickou horou 80/1a, P-10
DP Autobusy Řepy, Reinerova 6,
P-6
VOJENSKÁ JEDNOTKA LETIŠTĚ
KBELY, P-9, Mladoboleslavská 902

INTERPHARMA
PRAHA a.s.
ČESKÁ POŠTA
a.s.
Dopravní podnik,
a.s.
Dopravní podnik,
a.s.
Dopravní podnik,
a.s.
Dopravní podnik,
a.s.
ARMÁDA ČR

d) technická, odborná, metodická a organizační pomoc jednotkám PO
1) zajišťování pravidelných školení a výcviku strojníků a velitelů
jednotek sborů dobrovolných hasičů městských částí:

- 3. 4. 2010

- odborná příprava velitelů JSDH

- 30. 10. 2010

- odborná příprava velitelů JSDH

- 20. 11. 2010

- odborná příprava strojníků JSDH
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2) odborná pomoc při zabezpečování nákupu, údrţbě a opravách
poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany sborů
dobrovolných hasičů městských částí,

- odborná pomoc při získávání mimořádných dotací na nákup techniky
- odborná pomoc při nákupu poţární techniky a věcných prostředků
- pomoc při výběrovém řízení na nákup techniky
- opravárenská a údrţbářská pomoc na stávající poţární technice

e) Odborná příprava (podle § 72 zák. č. 133/1985 Sb., včetně SDH)

Odborná příprava jednotek probíhá dle pokynu generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra,
kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek
poţární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR,
tento pokyn je zapracován do Ročního plánu pravidelné odborné přípravy
jednotek poţární ochrany a příslušníků HZS hl. m. Prahy, který je vydáván
ve formě Interního aktu řízení ředitele HZS hl. m. Prahy.
Dále je plán odborné přípravy kaţdý měsíc rozpracován do měsíčních
plánů a doplněn o aktuální témata pověřenými zástupci stálých řídících
důstojníků směn.
Odborná příprava strojníků probíhá dle Ročního plánu pravidelné
odborné přípravy jednotek poţární ochrany a příslušníků HZS hl. m. Prahy
dále rozpracovaného zástupci stálých řídících důstojníků směn pro strojní
sluţbu.
Odborná příprava příslušníků - specialistů (lezci, letečtí záchranáři,
potápěči, příslušníci jednotky USAR), probíhá dle osnov a zpracovaného
plánu vydaného ředitelem HZS hl. m. Prahy.
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Odborná a metodická pomoc při zabezpečování chodu jednotek SDH je
poskytována při pravidelných jednáních odborné rady velitelů. Jednání rady
probíhalo v těchto termínech:
- 12. 01. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

- 09. 02. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

- 09. 03. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

- 13. 04. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

- 11. 05. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

- 08. 06. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

- 14. 09. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

- 09. 11. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

- 14. 12. 2010

- jednání odborné rady velitelů MSH Praha

f) Taktické a prověřovací cvičení jednotek
Termín/
směna
I.
čtvrtletí/
směna
„B“
II.
čtvrtletí/
směna
„B“
II.
čtvrtletí/
směna
„C“
III.
čtvrtletí/
směna
„A“
IV.
čtvrtletí/
směna
„A“
IV.
čtvrtletí/
směna
„C“

Místo

Námět cvičení

Hasební obvod HS 1

Poţár ve výškové budově - City Tower

Hasební obvod HS 2

Nemocnice na Homolce

Hasební obvod HS 5

DN autobusu s větším počtem zraněných

Hasební obvod HS 9

Poţár Belvedér

Hasební obvod HS 1

Vazební věznice Praha - Pankrác

Hasební obvod HS 1

Poţár v nové budově Národního muzea
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5. 4. Speciální sluţby
a) Chemická sluţba

Chemická

sluţba

v

hl.m.

Praze

byla

v

roce

2010

zajišťována

24 příslušníky oddělení chemické sluţby (ODCH), přičemţ tři příslušníci byli
v denní směně a po sedmi příslušnících bylo ve třísměnném 24-hodinovém
provozu. V čele ODCH stojí vedoucí oddělení..
V kaţdé směně jsou 2 chemici s vysokoškolským vzděláním, 3 technici se
středoškolským vzděláním a 2 řidiči - technici. V denní směně je vedoucí
oddělení, zástupce a jeden technik.
Prvořadým úkolem chemické sluţby bylo zajištění výjezdu k zásahům
s chemickým nebezpečím. Jsou to např. úniky hořlavých, jedovatých,
leptavých či jinak nebezpečných kapalin, výrony plynů a jejich detekce,
zejména otravy oxidem uhelnatým z karem, výjezdy na tzv.„bílé prášky“,
likvidace rtuti, znečistěné vodní toky, zjišťování přítomnosti radioaktivních
látek, bojových chemických látek , ale i ptačí chřipka apod. Chemici jsou
vţdy poradním orgánem velitele zásahu.
Součástí těchto zásahů byla dekontaminace zasahujících příslušníků
a techniky od nebezpečných látek, stejně tak i desinfekce povrchů při
podezření z pouţití těchto látek.
Dalším úkolem výjezdové sluţby bylo zajištění dostatečného mnoţství
dýchací techniky u poţáru nebo jiné události, vyţadující tuto techniku. Jedná
se o dýchací přístroje, křísicí přístroje, vyváděcí masky, filtry, respirátory,
ochranné chemické obleky různého typu, hasicí přístroje.
Týlová práce oddělení chemické sluţby spočívala především v plnění
dýchací techniky a oţivovacích přístrojů pouţitých na místě zásahu, dále
v zajištění dostatečného mnoţství sorpčního materiálu v podobě několika
druhů sorbentů, sorpčních tkanin, hadů, pěnidel, desinfekčních prostředků
a materiálu pro vlastní desinfekci, hasicích přístrojů, plnících médií.
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Další činností prováděnou oddělením chemické sluţby bylo v roce 2010
zajišťování pravidelných kalibrací detekčních přístrojů.
Hlavní činností ODCH však bylo zajištění kompletního servisu dýchací
a oţivovací

techniky, chemických obleků, pravidelné revize, školení

a procvičování příslušníků v pouţívání speciální techniky, zajišťování
náhradních dílů, databází nebezpečných látek a práce s nimi. Nedílnou
součástí práce ODCH je vedení evidence veškerých svěřených prostředků
v modulu CHS a evidence sorbetů a hasiv v programu IKIS-II (Integrovaný
komunikační a informační systém).
Do dalších činností patřilo pravidelné školení příslušníků ve všech
směnách na všech stanicích HZS v rámci Plánu školení a výcviku u HZSP.
S tím souvisí i sebevzdělávání příslušníků ODCH v oborech chemie, detekční
techniky, poţární ochrany, legislativy a udrţování platných oprávnění pro
činnosti potřebné pro výkon sluţby.
Příslušníci ODCH úzce spolupracovali s dalšími organizacemi na území
HMP,

např.

Hygienická

sluţba,

Toxikologické

středisko,

VŠCHT,

Policie – OKTE (Oddělení kriminalisticko-technických expertiz), URNA,
Pyrotechnická sluţba, SÚJB, SÚJCHBO, SVÚ (Státní veterinární ústav), AČR
apod.
V roce 2010 vyjeli příslušníci ODCH celkem k 149 případům. Zasahující
příslušníci pracovali v dýchacích přístrojích i v protichemických oblecích,
vţdy byly pouţity detekční přístroje. K nejčastějším výjezdům chemiků
patřily zásahy na neznámý zápach, likvidace rtuti, znečistění vodních toků
příp. s úhynem ryb, kachen, labutí, detekce CO. Ostatní výjezdy se týkaly
podezřelých zásilek, NVS (nástraţných výbušných systémů), neznámých
předmětů, úniků čpavku, chloru, kyselin a jiných chemikálií, měření RA
záření, havárie kamionů s nebezpečnou látkou, varny drog apod.
V roce 2010 bylo dokončeno úplné přezbrojení dýchací techniky na nový
typ Dräger. V souvislosti s výměnou dýchací techniky došlo k modernizaci
dílen CHS, kdy 50 let pouţívané vybavení bylo nahrazeno novým, moderním
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a

velice

praktickým.

Pro

zkvalitnění

údrţby

masek

byla

pořízena

ultrazvuková myčka a testovací přístroj, pro servis dýchacích přístrojů nové
měřící zařízení. Rovněţ byl v rámci výměny dýchacích přístrojů pořízen i nový
kompresor. Veškeré nové vybavení je vyuţíváno v maximální moţné míře.
V nevyuţívaných prostorách stanice byla vybudována plně automatická
myčka chemických obleků a zřízena zkušebna těchto obleků. Dále je tento
prostor vyuţíván jako sklad chemických obleků.
Chemická sluţba byla vybavena novými analyzátory a multimetry, které
nahradily dříve pouţívané detekční trubičky. Byly zařazeny zásahové
dozimetry, které ve výbavě HZS jiţ dlouho chyběly. Osobní dozimetry, které
jsou rovněţ ve výbavě HZSP, zatím zařazeny nejsou. Důvodem je dosud
nefunkční terminál pro evidenci a vyhodnocování dávky RA, kterou by mohli
příslušníci v průběhu zásahu obdrţet.

Na odstranění systémových závad

pracuje GŘ HZS ČR s výrobcem softwaru.
b) Technická sluţba

Oddělení technické sluţby (ODTS) plnilo v roce 2010 opět nejenom úkoly
stanovené

Řádem

technické

sluţby,

ale

také

úkoly

vyplývající

z Organizačního řádu HZS hl. m. Prahy. Veškeré činnosti oddělení jsou
prováděny třemi příslušníky v denní sluţbě a šesti občanskými zaměstnanci
na pracovištích na HS 3 a HS 6.
V roce 2010 byli také ustanoveni do funkcí staniční technici technické
sluţby (TTS), kteří plní úkoly technické sluţby na svých stanicích a směnách.
Současný početní stav je 32 techniků na 10-ti stanicích HZS hl. m. Prahy.
V minulém roce zůstala neobsazena funkce technika na HS 2 a 3 na směně
C a na HS 9 na směnách B a C. Úkoly na neobsazených směnách plní
technici jiných směn téţe stanice. Všichni ustanovení technici prošli
v uplynulém roce odbornou přípravou v kurzu Technická sluţba nutném pro
plnění jejich povinností.
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V uplynulém roce ODTS plnilo mimo jiné tyto úkoly:
- repase nastavovacích ţebříků od firmy Tauchman,
- pravidelné revize pneumatických zvedacích vaků,
- revize výškové techniky a zvedacích zařízení (do 30.6. 2010
v souvislosti s odchodem původního vedoucího ODTS k uvedenému
datu tento úkol přešel na oddělení strojní sluţby),
- údrţbu, čištění, kontrolu a zásobování stanic základními hadicovými
prostředky, prostřednictvím pracoviště na HS 6,
- zajišťovalo hospodaření s PHM a provozními kapalinami a likvidaci
odpadů s nimi související, včetně sledování nákladů na provoz vozidel
a motorových agregátů,
- zajišťovalo zásobování odborů a stanic prostřednictvím skladového
hospodářství především automobilním materiálem (náhradní díly,
pneumatiky, atp.) a vybranými technickými prostředky PO,
- zajišťovalo vedení provozní agendy odboru sluţeb,
- organizovalo
a
vedlo
evidenci
specializačních
kurzů
a školení - jeřábník, vazač, obsluha automobilních ţebříků (AZ) a plošin
(AP), obsluha nakladače BOBCAT, obsluha motorových vozíků
a školení profesní způsobilosti řidičů a řidičů referentů,
- organizovalo a spolupracovalo s ostatními odděleními při zavádění do
provozu databáze IKIS II,
- spolupracovalo s lezeckou a potápěčskou skupinou a odřadem SAR při
nákupu, opravách, revizích a obměně technických prostředků nutných
pro plnění úkolů těchto skupin.
Vedoucí ODTS se dále zúčastnil příprav metodiky pro nedestruktivní
zkoušení nastavovacích ţebříků, přípravy metodiky pro provádění zkoušek
pneumatických zvedacích vaků a připomínkování programu IKIS II na GŘ
HZS ČR.
Pro potřeby hadicového pracoviště na HS 6 a pro plnění úkolů
vyplývajících z potřeb operačního řízení jednotek byl na konci roku zakoupen
nový hadicový automobil s označením HA – L1 na podvozku MB Sprinter
určený k zajištění dostatečného mnoţství základních hadicových prostředků
u rozsáhlejších poţárů nebo čerpání vody.
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V září

minulého

roku

proběhla

v rámci

komplexní

kontroly

HZS

hl. m. Prahy také kontrola ODTS, která nezjistila závaţnější pochybení
ve fungování technické sluţby.

c) Strojní sluţba

Oddělení strojní sluţby (ODSS) zabezpečovalo v roce 2010 úkoly
a akceschopnost poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany dle
Řádu strojní sluţby. ODSS připravilo a v polovině roku vyšly nové interní
akty

řízení

„Výkon

strojní

sluţby“

a

„Program

sniţování

dopravní

nehodovosti“, dále připravovalo technické specifikace pro nákupy nové
techniky a věcných prostředků poţární ochrany.
ODSS provádělo obměnu a doplňování vozového parku a stavů věcných
prostředků poţární ochrany. Připravovalo podklady pro rozpočet na opravy,
údrţbu, revize a nákupy techniky a věcných prostředků poţární ochrany.
Vedlo evidenci dopravních nehod vozidel HZS hl.m. Prahy, zabývalo
se opatřeními ke sniţování nehodovosti a vyřizováním likvidace nehod
s pojišťovnami. Zajišťovalo zaevidování vozidel a veškerých změn v Evidenci
vozidel. Zajišťovalo rovněţ odborné školení a výcvik řidičů a strojníků.
HZS hl. m. Prahy pro zabezpečení plnění úkolů provozovalo v roce 2010
179 vozidel a 13 plavidel.

Tabulka č. 1. - Rozdělení vozidel HZS hl. m. Prahy, stav k 31.12. 2010
druh vozidla
Zásahový požární automobil
Pomocný automobil
Osobní automobil M1
Osobní automobil N1
Nákladní automobil N2
Přípojné vozidlo
Stavební stroj
Sněžný skútr

počet
107
15
33
2
3
17
1
1
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Tabulka č. 2.- Zásahové poţární automobily HZS hl. m. Prahy
stav 31. 12. 2010
druh poţárního automobilu
Automobilový jeřáb
Automobilová plošina
Automobilový žebřík
Cisternová automobilová
stříkačka
Požární kontejnerový nosič /
kontejner
Plynový hasící automobil
Protiplynový automobil
Rychlý zásahový automobil
Technický automobil
Velitelský automobil
Vyšetřovací automobil

počet
2
3
13
43
4 / 10
4
2
7
13
14
1

ODSS má celkem 18 příslušníků, z toho v denním reţimu pracuje šest
příslušníků (vč. vedoucího oddělení) a provoz dílny zajišťuje 12 příslušníků
ve 24 hodinové sluţbě (4 na směnu). V polovině roku skončil technik ODSS
zajišťující opravy a údrţbu, místo se podařilo obsadit aţ v prosinci,
v listopadu skončil technik zajišťující technické prohlídky a evidenci vozidel,
toto místo nebylo do konce roku obsazeno. V roce 2010 bylo zajištěno 205
oprav dodavatelsky a provedeno 912 oprav PT v dílnách ODSS.
Dílna HS-3 Holešovice - prostorové uspořádání dílny:
- dvě stání pro nákladní vozidla s montáţní jámou a heverem,
- dvě stání pro osobní vozidla se sloupovými hevery
- strojní dílna - soustruh, frézka, pily na kov, sloupová vrtačka, stojanové
brusky,
- gumárna – přezouvání a vyvaţování osobních i nákladních pneumatik,
- klempířská dílna – tabulové nůţky, pákové nůţky, ohýbačka plechů.
Dílna

je

dále

vybavena

svářečkami

kovů,

autogenní

soupravou,

stahováky a základními montáţními přípravky, nabíječkami akumulátorů,
startovacími vozíky, ale i diagnostickými přístroji. Pro zajištění oprav mimo
dílnu, na stanicích, případně na místě závady je příslušníkům k dispozici
technický automobil.
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Dílna HS-5 Strašnice:
Zde se nachází stání pro nákladní vozidlo s montáţní jámou a heverem,
stání pro osobní vozidlo se sloupovým heverem a akumulátorovna. Dílna
je dále vybavena svářečkou kovů,

autogenní soupravou, stahováky

a základními montáţními přípravky, nabíječkami akumulátorů, startovacím
vozíkem, vyvíječem destilované vody a přístroji pro diagnostiku závad
elektroinstalací vozidel.
Odstavné

plochy

pro

deset

záloţních

vozidel

jsou

umístěny

v nevytápěném objektu stanice HS-5 Strašnice. Pro zajištění akceschopnosti
vozidel je kaţdé stání vybaveno přípojkou pro doplňování tlakového vzduchu
a pro konzervaci akumulátorů.
V roce 2010 pokračovala obměna poţární techniky a věcných prostředků
poţární ochrany. Byla pořízena nová automobilová plošina AP 42-S1, jedna
automobilová cisterna CAS-30/11000/1000-S3LP, hadicový automobil HAL1 a velitelský automobil VEA-L2. Nová technika umoţní účinnější zásahy
proti poţárům a řešení ostatních záchranných a likvidačních prací.
To s sebou přineslo zvýšené nároky na obsluhu, údrţbu a celkový provoz.
Strojní sluţba se s touto situací musela neustále vypořádávat, především
školením a výcvikem příslušníků na novou a na obsluhu náročnou techniku.
Dalším velkým úkolem strojní sluţby byla prevence dopravní nehodovosti
(DN). V

roce 2010 řešilo ODSS 29 dopravních nehod vozidel HZS

hl. m. Prahy. Stále se zvyšující hustota provozu přinášela stále větší počet
konfliktních situací, coţ se odráţelo na psychické zátěţi řidičů zejména
zásahových vozidel. Přesto, ţe obměna techniky vázaná na přidělené
finanční prostředky nezastavuje stárnutí vozového parku, nebyla technická
závada příčinou ţádné dopravní nehody.
Udrţení techniky v dobrém technickém stavu vzhledem k jejímu stárnutí
a krácení finančních prostředků na provoz si vyţádalo mimořádné úsilí
celého odboru.
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d) Spojová sluţba

V oblasti spojové sluţby byl kladen důraz na plné zprovoznění privátní
telekomunikační sítě, která umoţňuje VOIP komunikaci v rámci HZS ČR. Byla
dokončena instalace převodníků do mobilní techniky, včetně kompletního
dovybavení digitálním radiovým systémem MATRA PEGAS. I zde byla
věnována největší pozornost integraci do systému řízení zásahů na Krajském
operačním informačním středisku.
e) Informační systémy

V oblasti informační sluţby se činnost převáţně soustředila na zajištění
provozu, rozvoje a bezpečnosti stávajících informačních systémů.
Jako kaţdý rok zajišťoval odbor vlastními silami i za pomoci servisních
firem správu a servis informačních technologií (tzn. výpočetní techniky
a programového vybavení), komunikačních technologií (tzn. radiových
a telefonních systémů) včetně odstraňování jejich chyb a poruch. V běţném
provozu byly plněny další stanovené činnosti zejména v těchto oblastech:
- Správa počítačové sítě včetně aplikačních a databázových serverů.
- Správa databázových a informačních systémů klient-server
provozovaných na platformách MS SQL 2000 a ORACLE 10g:
Sklad – aktualizace a správa systému, Technika – aktualizace
a správa systému,
Osobní evidence – aktualizace a správa systému,
Fakturace – aktualizace a správa systému,
VEMA (modul PAM) – aktualizace a správa systému,
PBM (Probáze) – aktualizace a správa systému, EKIS – správa
systému,
Moduly pro systémy řízení jednotek PO HZS ČR (Spojař, SSU-ZOZ, IKIS
I a IKIS II, chemická, strojní a spojová sluţba) – správa systému,
Portál HZS hl. m. Prahy – vývoj a správa,
WEB Hzspraha.cz – vývoj a správa, GINIS – eSSL.

- Správa systému VYDRA.
- Zajišťování kompletní uţivatelské podpory.
- Základní proškolování
vybavení.

uţivatelů
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na

softwarové

a

hardwarové

V průběhu roku se postupně implementoval na KOIS nový systém
operačního řízení který je jiţ plně kompatibilní a vyuţívaný u PO HZS ČR.
Tato implementace vyţadovala velkou pozornost a mírné úpravy v oblasti
údrţby a zálohování dat centrálního datového skladu, zajištění bezpečnosti
systému, zlepšení propustnosti a spolehlivosti počítačové sítě a postupného
rozvíjení návazných aplikací.
Výrazná pozornost byla věnována bezpečnosti a ochraně lokální datové
sítě a její propojení s resortní sítí MV.
Do plného provozu byl uveden systém spisové sluţby. Stále není
dořešeno plné nasazení na všech pracovištích prevence.
GIS - geografický informační systém, jeţ je součástí informačního
systému, který obsahuje digitální geografická data, vytváří jeho koncepci
a zajišťuje jeho rozvoj v koordinaci s ostatními orgány v rámci resortu, včetně
přizpůsobování potřebám HZS hl. m. Prahy. Také zde docházelo k integraci
do nového systému operačního řízení a k úpravám poţárního poplachového
plánu.
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5. 5. Zásahová činnost jednotek v upynulém roce
a) statistika zásahové činnosti

Vývoj rozhodných dat poţárů za posledních 5 let

V souvislosti s tragickým poţárem na praţské Florenci byla odborem
zjišťování příčin poţárů vytvořena statistika usmrcených osob u poţárů za
posledních šest let, ze které vyplývá, ţe nárůst podílů usmrcených osob
u poţárů v souvislosti s výskytem nebo činností osob bez trvalého přístřeší
(včetně osob pod vlivem omamných látek) je značný. Vysledované markanty
tohoto typu poţáru jsou:
- alkohol, drogy,
- opuštěné objekty, demolice,
- blízkost ţelezniční tratě,
- obtíţné zjišťování příčiny vzniku poţáru a objasňování porušení
zákona.
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Počet usmrcených osob u poţárů
rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

počet usmrcených
celkem
9
26
9
11
11
16

počet usmrcených
bezdomovců
1
3
4
4
5
15

procentuelní
zastoupení
11,11%
11,53%
44,44%
36,36%
45,45%
93,75%

Počet usmrcených osob u poţárů

Procentuelní zastoupení bezdomovců jako usmrcených u poţárů
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Jiné statistické údaje (např. celkový počet těchto poţárů, zranění, celkové
škody, nejčastější lokality apod.) o tomto typu poţáru ze současného
systému sledování událostí nelze získat. Z tohoto důvodu bylo zavedeno na
území hlavního města Prahy sledování poţárů v souvislosti s výskytem
nebo činností osob bez domova, které se bude závěrem roku analyzovat.

5. 6. Sportovní akce
Přehled účasti a umístění HZS hl. m. Prahy ve sportovních
soutěžích za rok 2010
Požární sport
Datum

Místo konání

25. 4. 2010

Jablonec nad
Nisou
Karlovy Vary

7. 5. 2010
14. 5. 2010

21. 5. 2010

5. 6. 2010

Ústí nad Orlicí

Plzeň

Krchleby

Název soutěže
24. ročník halové
soutěţe v poţárním
sportu
Karlovarská věţ o
putovní pohár
ředitele ÚO Karlovy
Vary
Orlická věţ

XXI. ročník
Memoriálu Milana
Kruţíka
Krchlebská věţ

Disciplíny
100 m s
překáţkami

Umístění
31., 63.,
74., 76.,
82., 87.

štafeta 4 x 100 m
s překáţkami

20. místo

výstup do 4.
podlaţí cvičné
věţe

58., 61.,
63., 64.,
79.

výstup do 4.
podlaţí cvičné
věţe
100 m s
překáţkami
štafeta 4 x 100 m
s překáţkami

29., 57.,
63., 106.,
110.

výstup do 4.
podlaţí cvičné
věţe
100 m s
překáţkami

58., 61.,
63., 64.,
79.
23., 42.,
43., 57.
28., 51.,
55., 68.,
85.

10.6. 2010

České
Budějovice

Jihočeská věţ

17. 6. 2010

Praha

Městská soutěţ
v poţárním sportu

všechny disciplíny

30. 6. –
7. 2010

Plzeň

XXXIX. mistrovství
ČR v poţárním
sportu

všechny disciplíny 12.místo

2.
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štafeta 4 x 100 m
s překáţkami

Směna B,
C1, C2, A

Datum
13. 8. 2010

Místo konání
Hradec
Králové

Název soutěže
XXXVI. ročník
Memoriálu J.
Rompolta a V.
Málka

Disciplíny
100 m s
překáţkami
výstup do 4.
podlaţí cvičné
věţe

Umístění
19., 31.,
32., 35.,
38.

Disciplíny TFA
Datum

Místo konání

Název soutěže

24. 4. 2010

Andrlův
Chlum

Pohár ČHSF
v disciplínách TFA

8.5. 2010

Siegendorf

Mezinárodní
mistrovství v TFA v
Rakousku

10., 11. a 12.
6. 2010

SRN - Lipsko

Mistrovství Evropy
v disciplínách TFA

Bánská
Bystrica,
Slovensko

III. ročník soutěţe
TFA Slovakia 2010

23. 6. 2010

Olomouc

Soutěţ jako
modifikace TFA

5. 9. 2010

Praha

IRON FIREMAN

11.9.2010

Liberec

Soutěţ jako
modifikace TFA

18. – 20. 6.
2010

Účast
Koutník
Jakeš
Vrzal
Kořínek
Jakeš – kat. M35
Zeman – kat. M35
Valenta – kat.
M45
20. a 24. místo
celkově
Jakeš – kat. M35
Zeman – kat. M35
Valenta – kat.
M45
Zeman – do 40 let
Otípka – do 40 let
Kotala – do 40 let
Bartošic – do 40 l.
Jakš
Otípka
Mošnička
Pochman
Kotala
Horák
Kos
Pochman
Horák

Umístění
2. místo
4. místo
2. místo
Jakeš – 2.
místo
1. místo
2. místo
3. místo
14. místo
31. místo
38. místo
46. místo
10.místo
20.místo
26.místo
30.místo
3.místo
52.místo
55.místo
-

Lezení
Datum
27. 11. 2010

Místo konání
Brno

Název soutěže
VIII. Mistrovství
HZS ČR v lezení na
umělé stěně
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Účast
Petečel

Umístění
1.místo

Cyklistika
Datum

Místo konání

15. 5. 2010

Brno

16. -19. 6.
2010

Lucembursko

Název soutěže

Účast

Soutěţ na horských Krob
kolech
Mistrovství světa
Krob – časovka
hasičů v cyklistice
Dobrý - MTB

Umístění
2. místo
1.místo
3.místo

Tenis
Datum

28. – 30. 6.
2010

Místo konání

Pardubice

Název soutěže

10.ročník Přeboru
HZS ČR v tenise

Účast
Malina
Kacbal
Chejn
Michalec
Benda
Černý
Rojka

Umístění

-

Nohejbal
Datum

Místo konání

Název soutěže

3. 6. 2010

Jihlava

Přebor HZS ČR v
nohejbale

22. 6. 2010

Šumperk

Přebor HZS ČR
v nohejbale trojic

Účast
Křen
Havrda
Procházka
Slivarich
Procházka
Šafr
Slivarich

Umístění
-

-

Vyprošťování z havarovaných vozidel
Datum

Místo konání

Název soutěže

3. 6. 2010

Rokycany

V. ročník
Memoriálu
Jindřicha Šmause

7.9.2010

Valašské
Meziříčí

Soutěţ ve
vyprošťování osob
z havarovaných
vozidel

6.-7. 9. 2010

Banská
Bystrica,
Slovensko

Mistrovství SR ve
vyprošťování osob
z havarovaných
vozidel
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Účast
Matějka
Novák
Pochman
Horák
Kebrle
Němec
Janovský
Kocner
Pertl
Prchal
Vitásek
Novák
Horák
Matějka, Kebrle
Pochman

Umístění
3. místo
HZS
Praha

-

-

Datum

Místo konání

19. 9. 2010

Přerov

7.10.2010

Praha

Název soutěže
V. mistrovství HZS
ČR ve vyprošťování
osob
z havarovaných
vozidel
16. ročník
Memoriálu F.
Kohouta ve
vyprošťování

Účast

Umístění

Němec
Novák
Horák
Matějka
Pochman

1.místo
HZS
Praha

směna A
směna B
směna C

3. místo
13. místo
14. místo

Sjezd na divoké vodě (rafting)
Datum
8.4.2010

Místo konání
Pitkovice

Název soutěže
Jarní splutí řeky
Sázavy

Účast
HS 4 / B
HS 7 / C

Umístění
3. místo
R4
1. místo
R6

Lyžování
Datum
14. 1. 2010

Místo konání
Jablonec nad
Nisou

Název soutěže
Liberecký skiatlon

18. 1. 2010

Rokytnice nad
Jizerou

Soutěţ v obřím
slalomu O pohár
ředitele HZS hl. m.
Prahy

27. – 29. 1.
2010

Harrachov

Přebor HZS ČR
v běhu na lyţích

Soutěţ HZS ČR
v běhu na lyţích O
pohár ředitele HZS
hl. m. Prahy

19. 2. 2010

Bedřichov

1.3.2010

Červenohorské Přebor HZS ČR ve
sedlo
sjezdovém lyţování
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Účast

Umístění

Vojtík

-

Klášterka – snow.
Krutský – snow
Pilát – snow.
Koutník – snow
Gazur – lyţe
Tatíček – lyţe
Švec - lyţe
Jakeš – 10 km
Jakeš – 15 km
Jakeš kombinace
Jakeš
Tatíček
Zeman
Vejlupek
Vojtík
Fotr
Beňo
Mik
Jakešová
Švec – snow
Vojtík – lyţe
Krutský - snow

1.místo
2. místo
8.místo
10.místo
2.místo
3.místo
2.místo
3. místo
2. místo
3. místo
1.místo
6.místo
10.místo
13.místo
9.místo
18.místo
5.místo
6.místo
2.místo
1.místo
4.místo
4.místo

Běh do schodů
Datum
13. – 14. 8.
2010

Místo konání
Bratislava
Slovensko

Název soutěže
Soutěţ v běhu do
schodů „Memoriál
Vlastimila Růţičky“

Účast
Koutník
Jakeš

Umístění
8.místo

Veslování
Datum
6.3.2010

Místo konání
Bánská
Bystrica,
Slovensko

Název soutěže
XI. Mezinárodní
mistrovství
Slovenska
v halovém veslování

Účast
Krob
Zeman
Kotala
Šůrka

Umístění
1.místo

Potápění
Datum
1.-5. 9. 2010

Místo konání
Borne –
Sulinovo,
Polsko

Název soutěže
XXI. Mezinárodní
soutěţ v potápění

Účast
Zah. Jednotlivci
Pilát

Umístění
1.místo

Kopaná
Datum

Místo konání

24. – 25. 2.
2010

Vysoké Mýto

28. 8. 2010

Pelhřimov

Název soutěže
Turnaj ve Futsalu
nad 40 let
„Svijanský pohár“
Turnaj v lidské
stolní kopané

Účast

Umístění

HZS Praha

2. místo

Košvanec
Daneš
Novák
Šafr

-

Badminton
Datum

17. – 18. 4.
2010

Místo konání

Kladno

Název soutěže

Účast

Mistrovství HZS ČR
v badmintonu

Schoř – dvouhra
Šimánek –
dvouhra
Schoř, Hartman –
čtyřhra
HZS Praha druţstva
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Umístění
1.místo
3.místo
1.místo
1.místo

Běh
Datum

7.5.2010

Místo konání

Praha

Název soutěže

Jarní běh
Kunratickým lesem

Účast
Hasal – kat.
18 - 34 let
Otípka – kat.
18 – 34 let
Hasal – kat.
18 – 34 let
Vejlupek – kat.
35 – 49 let
Kotek – kat.
35 – 49 let
Tatíček – kat.
35 – 49 let
Hanuš – kat.
35 – 49 let
Jordanidis – kat.
35 – 49 let

Umístění
3.místo
6.místo
9.místo
3.místo
7.místo
8.místo
11.místo
13.místo

Ostatní
Datum
19. – 29. 8.
2010

Místo konání
Daegu, Jiţní
Korea

Název soutěže
Světové hasičské
hry

Účast
Jakeš – kat. M 35
Jakeš – veslování
Koutník

Umístění
7. místo
1. místo
-

5. 7. Činnost v oblasti psychologické sluţby
V oblasti psychologické sluţby byly v průběhu roku 2010 prováděny
psychologickým pracovištěm HZS hl. m. Prahy tyto činnosti:
- psychodiagnostická činnost – bylo provedeno 13 vyšetření uchazečů
o přijetí do sluţebního poměru, 3 vyšetření příslušníků HZS pro strojní
sluţbu a 23 vyšetření v rámci výběrových řízení pro zařazení
na speciální nebo vedoucí funkce,
- poskytování posttraumatické péče příslušníkům HZS v souvislosti
s výkonem sluţby – na vyţádání nadřízeného byla poskytnuta
posttraumatická péče 14 příslušníkům HZS hl. m. Prahy, jednomu
příslušníkovi byla poskytnuta posttraumatická péče na vlastní ţádost,
- poskytování posttraumatické péče příslušníkům HZS členy TPP – na
ţádost nadřízeného byla poskytnuta posttraumatická péče
12 příslušníkům HZS hl. m. Prahy, třem příslušníkům byla poskytnuta
posttraumatická péče na vlastní ţádost,
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- psychosociální pomoc lidem zasaţeným mimořádnou událostí – celkem
byla provedena jedna intervence pro 5 klientů,
- poradenské sluţby – byly poskytnuty šesti příslušníkům HZS, dvěma
občanským zaměstnancům a dvěma rodinným příslušníkům, celkem
bylo provedeno 10 intervencí, konzultační činnost – konzultace z oboru
psychologie ke studiu a souvisejícím pracím, k výsledkům
psychologických vyšetření atd., celkem bylo uskutečněno 32
konzultací,
- vzdělávací a informativní činnost – pro příslušníky HZS bylo
uskutečněno 12 interaktivních přednášek odborného vzdělávání JPO
v oblasti posttraumatické péče a komunikace s účastníky dopravní
nehody, jeden kurz První psychické pomoci, pro členy TPP dva
supervizní dny a jeden praktický supervizní den s nácvikem
komunikace při vyprošťování a vyvádění osob ze zakouřeného
prostoru, účast na koordinačním setkání s týmem PIP P ČR Krajského
ředitelství hl. m. Prahy,
- vzdělávání – v rámci dalšího zvyšování kvalifikace se účastnila
psycholoţka HZS hl. m. Prahy akcí pořádaných GŘ HZS ČR, Praţské
konference psychosociálních sluţeb, dvou seminářů k práci s metodou
EMDR a kurzu Test FDT, stáţe – z důvodu poznávání specifik
24hodinové sluţby příslušníků psycholoţka absolvovala 8 stáţí na
hasičských stanicích
- jiné činnosti psycholoţky – účast na soutěţi ve vyprošťování jako
figurantka, vedení diplomové práce „Psychologické aspekty lidské
komunikace při výkonu státního poţárního dozoru“, vedení stáţe
studentky psychologie, práce v intervizní skupině, účast na třech
cvičeních IZS, přestěhování psychologického pracoviště do Olšanské
ulice a posttraumatická péče na stanicích.
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6. Vnitřní úsek
a) Personální údaje

Základní

personální

údaje

zpracované

do

tabulek

podle

přílohy

č.1 vyhlášky č. 323/2005 Sb.,
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2010
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
celkem
%

muži

ženy

1
207
353
177
62
19
819
85,31

celkem

0
32
31
33
37
8
141
14,69

%

1
239
384
210
99
27
960
100,00

0,10
24,90
40,01
21,87
10,31
2,81
100,00
x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2010
vzdělání
základní
vyučen+střední
odborné
úplné střední +
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

muži

ženy

celkem

%

3

2

5

0,52

23

12

35

3,64

626

70

696

72,51

29
138
819

9
48
141

38
186
960

3,96
19,37
100,00

Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2010
Průměrný hrubý
měsíční plat celkem

34589 Kč

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a sluţebních poměrů
zaměstnanců v roce 2010
Počet
nástupy
odchody
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36
84

Trvání pracovního a sluţebního poměru zaměstnanců
stav k 31. 12. 2010)
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

Počet

%
281
229
183
177
90
960

29,27
23,86
19,06
18,43
9,38
100,00

Jazykové znalosti zaměstnanců
počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační Celkový
požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených počet
podle úrovně znalostí

stanovených
poţadavků

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

4. stupeň

na pracovní
místa

anglický jazyk
německý jazyk
další jazyky
celkem

38
2
0
40

38
2
0
40

b) Poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů), reakce na stíţnosti
a podání

Od října roku 2006 jsou v souladu
se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném
znění, poskytovány informace veřejnosti
na webovém serveru:
WWW.HZSPRAHA.CZ.
Dále

prostřednictvím

uvedené

telefonní linky a faxu a na elektronické
adrese:
verejnost@hzs.mepnet.cz.
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Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Počet dotazů
43
27
73
54
64
61
34
77
53
32
62
51

V roce 2010 bylo zodpovězeno celkem 631 elektronických dotazů
souvisejících s činností HZS hl. m. Prahy. Na odpovědích se podílely všechny
odbory a úseky HZS hl. m. Prahy. Elektronické dotazy byly vyřizovány
ve lhůtách stanovených platnou legislativou. Touto formou komunikace byly
veřejností podány 4 stíţnosti (zahrnuty v celkovém počtu elektronických
podání).
c) Činnosti ve vztahu k veřejnosti, činnost tiskového mluvčího, pořádání
kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí, další součinnostní akce

V roce 2010 bylo vydáno celkem 890 článku v tisku a 54 tiskových zpráv.
Rozhlasovým stanicím bylo podáno celkem 558 zpráv a televizním stanicím
celkem 21 zpráv o zásazích HZS hl. m. Prahy.
d) činnost ve vztahu k zahraničí, vysílání na zahraniční cesty, přijetí
zahraničních návštěv

Sluţební zahraniční cesty
60 (1x23 + 23a) - celkem 290 účastníků, z toho:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ozdravné pobyty
mezinárodní konference:
odborné exkurze:
humanitární pomoc:
sportovní akce:
oprava a kontrola vozidel:
mezinárodní cvičení:
odborné stáţe, kurzy :
presentace sboru:
jazykové odborné zkoušky:

celkem

celkem

11 (20 účastníků)
2
4
0
8
17
4
11
3
1
50 (270 účastníků)

Akce se zahraničními partnery:
- akreditační cvičení USAR týmu v ČR: 2, celkem 45 osob,
- odborné stáţe - přednášky, konzultace: 5 osob,
- zahraniční návštěvy a exkurze na HS-7 v počtu 18 delegací
( 463 účastníků).
- zahraniční delegace na HS 1,5,7
hostitelem HZS hl. m. Prahy.
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11 : 2, celkem cca 23 osob -

Zahraniční cesty 2010
1. Francie a další evropské země
Místo :

Francie - Colmar, Švýcarsko, Německo, Belgie

Termín, počet dnů :

24. – 31. 1. 2010 (8 dní)

Účel cesty :

Projekt EU – evropská bezpečnost

Počet osob :

3 osoby

Doprava :

sluţebním vozidlem

Náklady :

15.000,- Kč

Odpovědná osoba :

Novák Albín

2. Lucembursko a Francie /Haut-Rhin/
Místo:

Lucembursko /město/, Colmar

Termín, počet dnů

jaro 2010, 1 x 5 dní v LUX a 1 x 5 dní v Colmaru

Účel cesty :

odborné stáţe

Počet osob :

vţdy 4 osoby

Doprava :

sluţebním vozidlem

Náklady :

10.000,- Kč za stáţ

Odpovědná osoba :

Vratislavský David, Koutník Zdeněk

/obdobné stáţe pro hasiče z uvedených zemí budou organizovány
v podmínkách HZS hl. m. Prahy/
3. Francie
Místo:

Colmar

Termín, počet dnů

3. – 5. 2. 2010

Účel cesty :

mezinárodní cvičení jednotek PO

Počet osob :

8 + 1 tlumočník

Doprava :

sluţební vozidlo

Náklady :

60.000,- Kč

Odpovědná osoba :

Koutník Zdeněk

~ 78 ~

4. Francie
Místo:

Colmar

Termín, počet dnů

konec března, 3 dny

Účel cesty :

Společné prohlášení o spolupráci

Počet osob :

2 osoby, p. ředitel a náměstek

Doprava :

sluţebním vozidlem

Náklady :

10.000,- Kč

Odpovědná osoba :

Mgr. Pešek Jaromír

5. Slovensko
Místo:

Piešťany

Termín, počet dnů

13. – 15. 4. 2010
29. 9. – 1. 10. 2010, vţdy 4 dny

Účel cesty :

Školení pro psychologickou sluţbu
/sebevraţdy, vyjednávání apod./

Počet osob :

1 osoba

Doprava :

ve spolupráci s GŘ HZS ČR

Náklady :

do 4.000,- Kč

Odpovědná osoba :

Mgr. Vladimíra Kvapilová

e) Vzdělávání příslušníků a občanských zaměstnanců HZS kraje
HZS hl. m. Prahy podporuje studium při zaměstnání u těch zaměstnanců,
kteří po přechodné období od roku 2007 zastávají funkce s poţadovaným
vyšší a vysokoškolským vzděláním a zatím toto vzdělání nemají.
Současně s cílem dalšího personálního rozvoje poskytuje moţnost studia
při zaměstnání i u dalších zaměstnanců, kteří mají předpoklady pro
zastávání vyšších funkčních míst.
Další systematické vzdělávání probíhá v oblasti zvyšování jazykových
dovedností, a to zejména u příslušníků zařazených do mezinárodních
záchranných týmů a u vedoucích zaměstnanců, u kterých dochází
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ke kontaktům s orgány Evropské unie a se zahraničními orgány krizového
řízení.
Nedílnou součástí pravidelného ověřování a aktualizace znalostí v oblasti
vykonávané práce je u všech příslušníků HZS ČR pravidelné přezkušování
tzv. odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o poţární
ochraně, a to v pětiletých periodách.

Přehled studia při zaměstnání v roce 2010
Druh studia

Muži

Ženy

Celkem

středoškolské

3

0

3

vyšší odborné

4

3

7

bakalářské

4

8

12

magisterské

3

2

5
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7. Kontrolní činnost
a) Kontroly vykonávané orgány vnější kontroly

V roce 2010 byly vnějšími orgány vykonány celkem 3 kontroly:

1) Mimořádná

kontrola

nastavení

systému

nepřetrţité

akceschopnosti a okamţité dostupnosti vedoucích sluţebních
funkcionářů.
Kontrola byla vykonána na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS
ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána. Kontroloři neshledali ţádné závaţné
nedostatky.
2) Kontrola

pojistného

a

plnění

úkolů

v

nemocenském

a důchodovém pojištění
Nebyla nalezena závaţná pochybení.

3) Komplexní kontrola HZS hl. m. Prahy vykonána na základě
Ročního plánu hlavních kontrolních úkolů MV - GŘ HZS ČR
na rok 2010.
Ze závěru kontrolní akce vyplývá, ţe nebyly shledány ţádné závaţné
nedostatky.
Kontrolu vykonaly tyto orgány:
- Oddělení kontroly a stíţností MV-GŘ HZS ČR
(plk. Věra Henzlová a pplk. Ing. David Kovařík)
- Praţská správa sociálního zabezpečení P-8
(Němcová Jaroslava)
- Oddělení kontroly a stíţností MV-GŘ HZS ČR
(plk. Věra Henzlová
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b) Kontroly vykonávané orgány vnitřní kontroly

Vnitřním kontrolním systémem bylo v roce 2010 vykonáno celkem
28 kontrol a interních auditů.
V prostředí HZS hl.m.Prahy je plně automatizovaný kontrolní systém
vytvářející příznivé podmínky pro provádění předběţných, průběţných
a následných kontrol. Jednotlivé kontroly jsou plánovány na základě
analýzy rizik spojených s plněním stanovených cílů organizace.
V průběhu roku 2010 se u účetní jednotky HZS hl. m. Prahy nevyskytly
ţádné významné nedostatky, které by ovlivnily, ohrozily nebo jinak
znemoţnily plnění zásadních úkolů při naplňování strategických plánů a cílů
organizace.
c) Veřejnosprávní kontroly

HZS hl. m. Prahy poskytuje jediný druh veřejné finanční podpory,
a to náhradu výdajů spojených s údrţbou stálých úkrytů civilní ochrany.
Veřejnosprávní kontroly jsou prováděny podle §222 odst. 2 aţ 7 zákona
o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného
systému této kontroly.
V roce 2010 byla provedena 1 veřejnosprávní kontrola u Dopravního
podniku hl. m. Prahy a.s. Nebyl nalezen rozpor nebo chyba, která
by nasvědčovala o neoprávněnosti čerpání veřejných finančních prostředků.
d) Kontroly vykonávané v rámci interního auditu

V roce 2010 byly vykonány celkem 2 interní audity. Interní auditem bylo
posuzováno, zda jsou kontroly prováděny v souladu s Pokynem ředitele HZS
hl. m. Prahy č. 6/2008 Pravidla obecné kontroly a součinnosti při kontrole
vykonávané vnějším orgánem a úroveň zpracování výsledných materiálů.
V roce 2010
Kontrolovalo

se

byl

proveden

zavedení

interní

systému
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audit nového
GINIS

k řešení

systému

GINIS.

spisové

sluţby

se zaměřením na technické moţnosti a programovou vybavenost stávající
výpočetní techniky. Stejně tak proběhla i kontrola účinnosti vnitřního
kontrolního systému jako celku.
Na základě auditních zpráv byla vypracována doporučení, která byla
přijata na poradách vedení HZS hl. m. Prahy. Doporučení neměla závaţný
charakter.
e) Reakce na stíţnosti a podání:

V roce 2010 HZS hl. m. Prahy přijal, evidoval a vyřídil celkem 43 podání
a tři stíţnosti.
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8. Ekonomika
Stav rozpočtu k 31.12.2010
Příjmy
HZS hl. m. Prahy dosáhl v roce 2010 příjmů ve výši 123.093,- tis. Kč.
Podstatná část je tvořena příjmy z pojistného, které nejsou ze strany HZS
hl.m. Prahy ovlivnitelné, protoţe vyplývají ze zákonných ustanovení.
Nedaňové příjmy ve výši 2.446,- tis. Kč se podařilo naplňovat odvodem
z pronájmů bytů ve výši 461,- tis. Kč, příjmy z pokut ve správním řízení
ve výši 717,- tis. Kč, finančním darem ve výši 70,-tis. Kč. Dále to byly příjmy
z rozpočtu EU na projekt USAR CZ ve výši 668,- tis. Kč. Z tohoto grantu byly
pořízeny ochranné pomůcky, jazykové kurzy a záchranářský majetek
a materiál.
Výdaje
Celkové výdaje HZS hl. m. Prahy za rok 2010 byly ve výši 695.762,- tis.
Kč. Kapitálové výdaje ve výši 38.732,- tis. Kč zahrnují především pořízení
hmotného investičního majetku.
Čerpání ostatních provozních výdajů přibliţuje následující tabulka:
RP

Popis

Čerpání v tis. Kč

513

Nákup materiálu

514

Kurzové ztráty

7,-

515

Paliva e energie

26.242,-

516

Nákup sluţeb

23.703,-

517

Ostatní nákupy

20.465,-

519

Neinvestiční nákupy

536

Platby daní

542

Náhrady obyvatelům
CELKEM

19.778,-

564,3,82,90.844,-

~ 84 ~

Údaje o majetku
HZS hl. m. Prahy je organizační sloţka státu, hospodaří podle
rozpočtových

pravidel

(zákon

218/2000

Sb.),

majetek

neodepisuje

a nakládá s ním podle zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky.
V následující tabulce je uveden stav hmotného a nehmotného majetku
k 31. 12. 2010, se kterým je HZS hl. m. Prahy příslušný hospodařit.

Popis
Dlouhodobý
majetek

tis. Kč
nehmotný

15 350,-

Pozemky

60 273,-

Stavby

70 046,-

Soubory movitých věcí

942 787,-

Drobný dlouhodobý majetek

132 310,-

CELKEM

1 220 766,-

Dále HZS hl. m. Prahy vyuţívá ke své činnosti cizí majetek. Jedná
se především o nemovitý majetek hlavního města Prahy (hasičské stanice).
Rozbor čerpání mzdových prostředků v roce 2010
HZS hl. m. Prahy byl rozpočtem (R1) stanoven

objem

mzdových

prostředků pro příslušníky ve sluţebním poměru ve výši 393 315 tis. Kč.
Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2010 byl tento objem sníţen
o 4 617 tis. Kč, na konečnou výši 388 698 tis. Kč.
V průběhu

roku

nám

byly

pokryty

mimořádné

náklady

spojené

se zajištěním bezpečnostních opatření v souvislosti s návštěvou prezidentů
USA a Ruské federace při příleţitosti podpisu smlouvy o odzbrojení i výdaje
spojené se záchrannými činnostmi při povodních v květnu a v srpnu roku
2010. Prostředky byly poskytnuty z 1 % rezervy pro krajské hasičské
záchranné sbory, kterou disponovalo generální ředitelství HZS ČR.
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Platové úpravy prováděné v roce 2010 spočívaly s ohledem na niţší
rozpočet zejména ve sniţování zvláštních příplatků. Příslušníkům byly
vyplaceny odměny za splnění mimořádných nebo zvlášť významných
sluţebních úkolů ve výši 3,7 % z objemu vyplacených mzdových prostředků.
Při přepočtu na jednoho příslušníka činila měsíční odměna 1 321,- Kč.
Průměrný plat příslušníka dosáhl výše 35 427,- Kč. Průměrná mzda se ve
srovnání s rokem 2009 sníţila o 1,1,%.
V roce 2010 byl pro HZS hl. m. Prahy stanoven limit počtu příslušníků
ve výši 931 osob. V průběhu roku byl tento limit sníţen, nejdříve o 5 osob
a v závěru roku o dalších 6 osob. Konečný limit pro rok 2010 tedy činil
920

příslušníků.

V celoročním

průměru

bylo

dosaţeno

průměrného

přepočteného počtu 914,31 příslušníků.
Do sluţebního poměru bylo přijato 29 nových příslušníků a 3 příslušníci
k nám byli převedeni z jiných krajských hasičských záchranných sborů.
Sluţební poměr ukončilo 68 příslušníků a dalších 8 příslušníků bylo
převedeno k jiným krajským hasičským záchranným sborům.
Stanovený

objem

mzdových

prostředků

pro

kategorii

občanských

zaměstnanců v pracovním poměru činil začátkem roku (R1) 20 494 tis. Kč.
V průběhu roku byl tento objem navýšen o 906 tis. Kč, na konečnou částku
21 400 tis. Kč.
Limit počtu občanských zaměstnanců byl pro rok 2010 stanoven ve výši
75 osob, v celoročním průměru bylo dosaţeno počtu 73, 71 osob.
V průběhu roku došlo u této kategorie zaměstnanců k navýšení rozpočtu,
a proto mohly být provedeny úpravy osobních příplatků. Vyplacená částka
na odměny za úspěšné splnění mimořádných a zvlášť významných
pracovních úkolů dosáhla výše 6,4 % vyplaceného objemu prostředků
na mzdy.
Průměrná výše odměny na jednoho zaměstnance činila 1 600,- Kč.
Průměrná mzda u občanských zaměstnanců dosáhla částky 24 194,- Kč,
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oproti

stanovenému

limitu

23 778,-

Kč.

Rozdíl

vyplývá

z mírné

nenaplněnosti početního stavu. Rozpočtované mzdové prostředky byly plně
vyčerpány.
Pro oblast ostatních osobních nákladů byl stanoven rozpočet ve výši
8 684,- tis. Kč, rozpočtovým opatřením v závěru roku byl upraven na částku
9 784,- tis. Kč. Z toho na odměny za práce podle dohod o pracovní činnosti
nebo o provedení práce bylo vyčerpáno 2 210 tis. Kč, a to především
pro zajištění činností spojených s jazykovou výukou, řidičským výcvikem
a s činnostmi spojenými s údrţbou a úklidem pracovišť. V oblasti refundací
mezd bylo jiným organizacím vyplaceno 665 tis. Kč, a to zejména za údrţbu
krytů civilní ochrany.
V souladu se sluţebním zákonem bylo na kázeňské odměny formou
peněţitých darů pro příslušníky pouţito 6 904 tis. Kč jako ocenění
mimořádných záchranných činností při povodních, splnění dalších zvlášť
významných sluţebních úkolů a příkladného plnění sluţebních povinností
v průběhu roku 2010. Všechny přidělené prostředky v této oblasti byly plně
vyčerpány.

~ 87 ~

9. Plnění koncepčních úkolů a cílů
a) Plnění krátkodobých koncepčních úkolů v roce 2010 a krátkodobé
koncepční úkoly na rok 2011

Činnost HZS hl. m. Prahy se v roce 2010 byla zaměřena zvláště
na pokračování oprav hasičských stanic a na přípravu výstavby stanic
nových. Stejně tak pokračovaly plánované administrativní aktivity související
s objekty, které HZS hl. m. Prahy získal v minulých letech. V návaznosti
na rok 2009 byly opětovně novelizovány právní podklady pro zlepšení
bezpečnostního standardu hlavního města Prahy a byly dokončeny změny
komunikačních softwarů v operačním a informačním středisku a při
zásahové činnosti.
Krátkodobé koncepční úkoly na rok 2011 jsou úzce spojené s činností
HZS hl. m. Prahy v roce předcházejícím. Vzhledem k velmi sníţenému
finančnímu rozpočtu na rok následující bude vedení HZS hl. m. Prahy
navazovat na níţe uvedené rozpracované úkoly tak, aby byly opravdu v roce
2011 dopracovány a dokončeny.

Hasičská stanice č. 4 – Chodov
Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům z rozpočtu hlavního
města Prahy proběhla úspěšně oprava staničních garáţí /objekt stanice
je ze sedmdesátých let minulého století/, kdy byly opraveny provozem
poničené podlahy a také poškozené odsávání výfukových plynů. Opraveny
byly také výjezdová vrata jak vnější, tak do dvorního traktu.
Objekt garáţí a další části stanice byly zatepleny, coţ se odráţí v niţší
spotřebě energií při vytápění. Opravy a úpravy nesporně přispěly ke zlepšení
výjezdu ze stanic a zvýšil se také komfort pro příslušníky zásahových
jednotek.
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Hasičský stanice č. 5 – Strašnice
V objektu stanici ve Strašnicích byly opraveny především elektrické
rozvody. Stalo se tak z bezpečnostních důvodů a v neposlední řadě také pro
šetření s elektrickou energií. Opraveny byla současně čerpací stanice
pohonných hmot, která je na stanici umístěna. Pro potřeby celého HZS hl. m.
Prahy byly opraveny a uvedeny do pouţívání vyřazené zásobníky pro
staniční kotelnu.
Opravené technické zařízení nyní pojme k dlouhodobému uskladnění
padesát tisíc litrů pohonných hmot nejen pro vlastní potřebu, ale i dalších
krajských hasičských záchranných sborů. Vzhledem k současným krizovým
finančním rozpočtům je moţnost dlouhodobého uloţení pohonných hmot pro
zajištění akceschopnosti mobilní poţární techniky velice výhodné.

Hasičská stanice Modřany – příprava výstavby
Stejně jako v roce předcházejícím vedení pokračovaly i v roce 2010
administrativní kroky a projekční úkony pro přípravu stavby nové hasičské
stanice typu P4 v Modřanech. Nevhodně dlouhé dojezdy do této části
hlavního města Prahy /okolo 10 – 15 minut/ jsou na hranici bezpečnostního
standardu.
V budoucnu zde bude umístěno pracoviště krizového štábu, oděvní
sklady a další účelové prostory pro potřeby celého sboru. Pro výstavbu
je vydáno rozhodnutí o OÚR MHMP o umístění stavby a věc se projednává
se všemi zainteresovanými orgány. Pozemek je ve vlastnictví České
republiky. Společně se sluţebními funkcionáři MV - GŘ HZS ČR byla
dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, které HZS
hl. m: Prahy získala v březnu roku 2011. Bezodkladně po získání stavebního
povolení proběhne i výběr zhotovitele. Předběţné kroky k výběru zhotovitele
byly v roce 2010 učiněny. Zahájení stavby se předpokládá v první polovině
následujícího roku. Realizace se uskuteční za státní finanční prostředky.
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Administrativní objekt v Legerově ulici
Objekt původní kliniky popálenin přilehlý k areálu hasičské stanice
č. 1 – Sokolská byl v roce 2010, vzhledem ke značným finančním problémům,
pouze zabezpečován proti vstupu neţádoucích osob a škodlivým přírodním
vlivům. Objekt je uzavřen se snahou, aby nevznikaly ţádné náklady
na energie a další finanční výdaje.
Lze předpokládat, ţe v následujícím roce budou nutné další opravy, aby
byl udrţen jeho současný stav. V souvislosti s niţším rozpočtem celého HZS
ČR se předpokládá, ţe bude rekonstrukce /nebo rozsáhlá oprava/
uskutečněna aţ po dostavbě hasičské stanice Modřany. Za podpory
pracovníků generálního

ředitelství

HZS

ČR

se

projednávají

moţnosti

budoucího odpovídajícího vyuţití.
V budoucnosti zde budou umístěny organizační celky HZS hl. m. Prahy,
které dnes sídlí v pronajatých prostorách za nemalé finanční prostředky.
Vlastníkem objektu je Česká republika.

Hospodářský areál v Praze Kyjích
Na základě státní nabídky byl v druhé polovině roku 2009 získán pro
potřeby HZS hl. m. Prahy rozsáhlý objekt bývalého obvodního podniku
sluţeb v Praze 14, Kyje, Prelátská ul., který je ve vlastnictví České republiky.
V průběhu

roku

2010

byly

uskutečněny,

kromě

řady

právních

a administrativních kroků, opravy a činnosti směřující k udrţení současného
stavu jednotlivých částí areálu.
Vzhledem k nové samosprávě v této městské části probíhají jednání
s místními zastupiteli o prozatímním vyuţití objektu. Předpokládá se, ţe
v případě dostatečných finančních prostředků poskytnutých MV - GŘ HZS
ČR, které je o celé akci informováno, bude nový areál po svém zprovoznění
slouţit pro potřeby strojní sluţby HZS hl. m. Prahy.
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Dokumenty poţární ochrany
V

roce

2010

byly

aktualizovány

dokumenty

poţární

ochrany,

a to Plošné pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami poţární ochrany a Poţární
poplachový plán hl. m. Prahy. Hlavní město Praha obdobné dokumenty
vydalo svými vyhláškami v roce 1999, které dnes neodpovídají souvisejícím
zákonům a vyšším právním aktům. Ve společnosti, kromě jiného, nastaly
také nové skutečnosti /terorismus, ptačí chřipka a další epidemie, útoky
na hasiče, ad./.
Zřejmě vzhledem k politickým změnám ve sloţení zastupitelského sboru
hlavního

města

Prahy

nedošlo

zatím

ke

schválení

novelizovaných

dokumentů. Při spolupráci s představiteli hlavního města Prahy a společně
s odbory MHMP se předpokládá, ţe návrhy nabydou účinnosti v roce
následujícím.
USAR – poskytování mezikrajské, zahraniční a humanitární
pomoci
Výběr příslušníků zásahových jednotek HZS hl. m. Prahy se zúčastnil
v říjnu 2010 náročného cvičení pro získání akreditace v rámci INSARAGu
OSN pro USAR České republiky. Podrobnější informace v desáté části této
zprávy.
Operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy - nové softwary
a komunikační technologie
V uplynulém roce byly dokončeny nároční technické a technologické
změny při činnosti operačního a informačního střediska sboru a při
komunikaci v operačním čase. Nový software poskytla firma RCS, který
zlepšuje prostředí pro řízení, evidenci, statistiku a další administrativu
týkající se výjezdové činnosti zásahových jednotek. V oblasti komunikace a
radiového spojení nastal plošný přechod na digitální bázi /systém Matra/,
kterým bude zvýšena moţnost komunikace nejen v prostředí HZS hl. m.
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Prahy, ale i komunikace se základními a ostatními sloţkami IZS. Třetím
závaţným krokem v této oblasti bylo zavedení nových telefonních ústředen
systému Alcatel, kdy se zvýšila součinnostní komunikace a vzájemná
spolupráce. Nemalé finanční prostředky na pořízení nových technologií byly
poskytnuty z MV-GŘ HZS ČR.
b) Střednědobé koncepční úkoly
Střednědobé koncepční úkoly zahrnují období od roku 2012 do roku
2017, na které bude vytvořen pětiletý stavební program, na jehoţ základě
bude dobudováno odpovídající plošné pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami
poţární ochrany.
HZS hl. m. Prahy je organizační sloţkou státu, kdy mezi jeho základní
koncepční úkoly patří vytvoření odpovědného a pravidelného způsobu
financování jeho potřeb. Finančně a organizačně je nejnáročnější výstavba
nových hasičských stanic, která musí být plně financována z prostředků
státu. Vzhledem k probíhající finanční krizi je ale splnění uvedených
povinností velmi problematické.
Většina budov, ve kterých sídlí HZS hl. m. Prahy, je ve vlastnictví
Magistrátu hl.m. Prahy a HZS hl. m. Prahy působí na území hlavního města
Prahy, kdy chrání jeho obyvatele a jeho majetek. Na základě uvedeného
stavu a z právních aktů vyplývá skutečnost, ţe by hlavní město Praha mělo
přispívat na potřeby poţární ochrany na svém území.
V uplynulém roce byla opět poskytnuta finanční podpora na opravy
hasičských stanic. Současně stát připravuje výstavbu hasičských stanic
nových. Nejedná se ovšem pouze o hasičské stanice, ale i o obnovu
a doplňování poţární techniky.
V osmdesátých letech minulého století došlo k vnitřnímu dluhu HZS hl. m.
Prahy, kdy nebyla technika pravidelně obměňována a doplňována, a kdy
bylo

zastaveno

financování

výstavby

nových

hasičských

stanic.

Na problematický stav, jak v otázkách zastaralé a nefunkční techniky,
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tak v otázkách neopravovaných objektů hasičských stanic, tehdy nikdo
z vedení města nereagoval.
Ve druhé polovině devadesátých let se podařilo za podpory představitelů
hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy obměnit a doplnit téměř veškerou
zásahovou techniku a speciální vybavení zásahových jednotek. Řada
hasičských stanic byla rekonstruována či dostavěna, a především byla
postavena zcela nová stanice na Smíchově.
Základním bodem střednědobých koncepčních plánů a cílů HZS hl. m.
Prahy je výstavba nových hasičských stanic, protoţe jedině pomocí výstavby
nových stanic lze dosáhnout zkrácení dojezdových časů a odpovědného
zabezpečení území hl. m. Prahy z hlediska plošného pokrytí. Vzhledem
k stále obtíţnějšímu dojezdu /dopravní situace v hl. m. Praze/ zásahových
jednotek na místo případu, a podle statistických údajů týkajících se dojezdů
jednotek, je potřeba vybudovat zahuštěnou síť hasičských stanic tak,
aby dojezdy nepřevyšovaly dobu deseti minut.
Z těchto důvodů je nutné stavět nové hasičské stanice typu P4,
se zajištěným výjezdem dvou zásahových druţstev, včetně zabezpečení další
speciální pomoci /dopravní nehody na dálnicích, likvidace nebezpečných
látek apod./ a podle poţadavků plošného pokrytí území hl. m. Prahy
jednotkami poţární ochrany. Jedině takto budou zásahy hasičů účinnější
se sníţeným nebezpečím pro občany a s menšími materiálními škodami.
Z plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami poţární ochrany, jehoţ
novelizace byla v uplynulém období předloţena, zcela jednoznačně vyplývají
jednotlivá katastrální území, kde je dodrţování bezpečnostního standardu
na hranici odpovědného přístupu. Je nutné také zdůraznit podstatné změny
a

vývoj

v druzích

mimořádných

událostí

/ochrana

obyvatelstva,

dekontaminace, terorismus, výškové budovy, přírodní katastrofy, špinavé
bomby, „státy ve státě“ trţnice Sapa, nebezpečné látky, apod./.
Podíl klasických poţárů neustále klesá, v roce 2010 poţáry tvořily cca
22,1 % případů ze zásahové činnosti. Naproti tomu velmi progresivně
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se zvyšují počty nejrůznějších technických zásahů a co je nejpodstatnější,
ţe se zvyšuje jejich nebezpečnost. Na základě dlouhodobých statistik byly
určeny nejvíce ohroţené oblasti, kde by měla být výstavba hasičských stanic
bezodkladně zahájena.
V případě, ţe bude nalezen moţný způsob financování výstavby nových
hasičských stanic, pak je nutné zahájit další kroky k jejich výstavbě. Získat
potřebné pozemky, zahájit přípravu dokumentace

pro územní řízení

a následně pro stavební povolení, vyhlásit soutěţe v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek a přistoupit urychleně k realizaci.
Případně najít způsob sdruţených společných investic hl. m. Prahy
a České republiky.
V následujících letech se předpokládá výstavba dále uvedených nových
hasičských stanic:
Hasičská stanice Severní Město
Významná

lokalita

v

oblasti

se

značnou

kumulací

obyvatelstva

a s časově neúnosnými a obtíţnými dojezdy zásahových jednotek HZS
hl. m. Prahy. Předpokládá se výstavba sdruţené stanice typu P4 se všemi
prvosledovými sloţkami IZS. V minulosti byl určen pozemek pro výstavbu,
avšak ani předběţné administrativní kroky nebyly zahájeny.
Proběhla řada jednání o výstavbě této stanice jako vynucené investice
v rámci výstavby vnějšího praţského silničního okruhu (původní název
Suchdol – Březiněves) v severozápadním kvadrantu hl. m. Prahy.
V závislosti na zahájení výstavby okruhu se plánuje určení a výkup
pozemku (v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy).
Stavba by měla být financována ze státního rozpočtu v rámci výstavby
dopravního okruhu. Jednání o zahájení výstavby byly přerušeny, vzhledem
k zablokování dalšího postupu severní či jiţní varianty v městské části
Suchdol.
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Hasičská stanice č. 3 – Holešovice
Hasičská stanice Holešovice patří mezi poslední tzv. válečné stanice.
Postavena byla v roce 1941 jako nouzová stavba. Současným poţadavkům
a potřebám HZS hl. m. Prahy samozřejmě jiţ nevyhovuje.
Vedení HZS hl. m. Prahy se ve spolupráci s představiteli hl. m. Prahy
snaţí o likvidaci všech objektů stanice a o zcela novou výstavbu. V minulosti
jiţ několikrát proběhly přípravné projekční a administrativní práce. Veškeré
předběţné kroky jsou uskutečněny a veškerá povolení jsou stále v platnosti.
Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy. Likvidace objektů a výstavba nové
stanice by proběhla za provozu tak, aby nebyl narušen bezpečnostní
standard obyvatel dotčené části Prahy (Praha 7, 8 a 9; Severní Město ad.).
Zahájení stavby se předpokládalo jiţ několikrát, avšak ani v roce 2010 se
o moţnostech zahájení výstavby odpovědně nejednalo. HS Holešovice patří
mezi hlavní priority úkolů HZS hl. m. Prahy.

Hasičská stanice č. 10 - Satalice
HZS hl. m. Prahy předpokládá, ţe půjde také o vynucenou investici
/obdobně jako hasičská stanice Severní Město/, která souvisí s dostavbou
vnějšího silničního okruhu.
V rámci odpovědného přístupu k zajištění a zabezpečení silničního
provozu je plánována výstavba rozsáhlého areálu pro všechny potřebné
sluţby.
V areálu bude současně vybudována nová hasičská stanice, která
nahradí současnou HS Satalice, která by byla předána jednotce poţární
ochrany místního SDH. Hasební obvod a bezpečnost občanů zůstanou
nezměněny. Značně se ale rozšíří zásahová činnost při mimořádných
událostech na dálnicích a rychlostních komunikacích.
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Hasičská stanice Vysočany
Hasičská stanice ve Vysočanech odpovídá v minulosti předloţenému
plánu

výstavby

hasičských

stanic

a

stanovená

Územním

plánem

hl. m. Prahy jako veřejně prospěšná stavba. Podle posledních informací
je pozemek v majetku ČKD Praha Holding, a. s.
Stanice bude opět typu P4 a slouţit bude všem sloţkám IZS. Hasební
obvod bude pokrývat oblast významných objektů (sídliště Černý Most,
víceúčelový objekt Sazky) a zároveň sníţí délku dojezdových časů pro
východní část hl. m. Prahy. Základním krokem pro moţnou výstavbu bude
vykoupení pozemku. Financování výstavby není zatím vyjasněno.

Hasičská stanice Uhříněves
Dojezdové časy a celková bezpečnostní situace jsou v této části
hl. m. Prahy na hranici odpovědného přístupu všech zainteresovaných
bezpečnostních sloţek. V případě výstavby půjde o sdruţenou stanici typu
P4 pro sloţky IZS.
Současně se předpokládá, ţe bude rozšířena i spolupráce s jednotkami
PO Sboru dobrovolných hasičů, které zde úspěšně působí řadu let,
a bez jejichţ pomoci jsou zde v současné době zásahy velmi obtíţné. Nutné
je ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy určit vhodný pozemek
a připravovat kroky vedoucí k přípravě zahájení stavby.

Hasičská stanice Stodůlky
Pozemek v prostoru Jihozápadního Města, Luţiny, o kterém bylo jiţ
několikrát jednáno, ovšem bez upřesnění, kdy bude zahájena výstavba.
S představiteli městské části byla jiţ v minulých letech projednávána
moţnost náhradního pozemku u Jeremiášovy ulice.
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Změna by musela být odsouhlasena odborem územního rozhodování
Magistrátu hl. m. Prahy. Vzhledem k rozsahu sídliště Jihozápadní Město,
k častým zásahům na plzeňské dálnici a k sousedské pomoci přilehlým
obcím Středočeského kraje je výstavba nové stanice velice nutná.
Jednotky poţární ochrany SDH na území hl. m. Prahy
Na základě podpory představitelů hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy
jednotkám poţární ochrany sborů dobrovolných hasičů na území města
pokračuje úspěšně jejich rozvoj. V dlouhodobé perspektivě se předpokládá
ještě účinnější propojení činností HZS hl. m. Prahy a SDH. Do stávajícího
systému se zapojila téţ vláda České republiky, která od roku 2007
pravidelně poskytovala HZS ČR čtyřicet zásahových vozidel prvního sledu.
Po uplynutí pěti let budou tato vozidla předána jednotkám PO SDH.
Mimořádné finanční prostředky pro uvedenou výměnu vozidel poţární
ochrany budou ale v roce 2011 značně sníţeny.
S jednotkami poţární ochrany SDH bude také pokračovat širší spolupráce
v dalších oblastech zajišťování bezpečnosti města. Znamená to, ţe význam
dobrovolné činnosti v oblasti poţární ochrany neustále stoupá a společná
součinnost a spolupráce nesporně přispívá ke zvyšování bezpečnostního
standardu obyvatel a návštěvníků města.

Nákup a obměna mobilní a další poţární techniky
Vzhledem ke sníţení investičních a provozních finančních prostředků pro
HZS hl. m. Prahy bude omezen nákup nové mobilní techniky potřebném
rozsahu. Stejně tak tomu bude při náročnějších opravách či obnově
technických částí starších vozidel. Přesto patří mezi hlavní úkoly základních
a ostatních sloţek IZS zajišťovat jejich působnost v souladu s Poţárním
poplachovým plánem hl. m. Prahy a Plošným pokrytím území hl. m. Prahy
jednotkami poţární ochrany.
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Pro naplnění zásad a pravidel uvedených vyhlášek je nezbytné zajistit
obměnu a nákup mobilní a další poţární techniky. Nákup nové poţární
techniky pro nově postavené hasičské stanice je nutné zajišťovat současně
s výstavbou stanic tak, aby bylo moţné neodkladně veškeré výhody
vyplývající z umístění stanice vyuţít pro dotčené území hl. m. Prahy a jeho
obyvatele.
Obnova poţární techniky musí probíhat podle dlouhodobých plánů
a technických předpisů, které určují a stanovují technické a morální
zestárnutí poţární techniky a poţadavky na její nutnou obměnu.
Jde o pravidelnou, průběţnou a odpovědnou činnost zajišťující, kromě
jiného,

předem

stanovené

kaţdoroční

financování,

které

by

bylo

nejvýhodnější, kdyby bylo spojené z prostředků státu a hl. m. Prahy.
Pravidelné financování obměny poţární techniky

zajistí, ţe

nepůjde

o poţadavky na nesplnitelné částky a zároveň bude zajištěna plynulá
obměna vozového parku. Dalším kladným výsledkem uváděných skutečností
bude pravidelné poskytování starší, tedy nikoliv staré a nepouţitelné,
poţární techniky jednotkám SDH, coţ je v souladu s výše uvedeným
systémem vytvořeným vládou České republiky.
c) Dlouhodobé koncepční úkoly

Předpokládanou dobou pro stanovení dlouhodobých koncepční úkolů
bude období po roce 2017. Lze proto oprávněně očekávat takový rozsah
technických, technologických a společenských změn, ţe nelze odpovědně
stanovovat konkrétní či podrobné cíle a úkoly. Přesto je zřejmé, ţe i nadále
bude na území hlavního města Prahy nutné zajišťovat stále vyšší míru
bezpečnostních standardů a zvyšovat ochranu a pomoc obyvatelům Prahy.
Uvedené povinnosti přímo souvisejí s pravidelným a předem zaručeným
financováním nejen všech sloţek poţární ochrany, ale také základních
a ostatních sloţek integrovaného záchranného systému. Cílem by měla být
kompletní

ochrana

občana,

včetně
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nápravy

krizové

situace

aţ k jejímu úplnému vyřešení. Jak bude naše společnost v budoucnosti
pečovat o své občany po stránce zdravotní, sociální či vzdělávací, měla
by být téţ zaručena odpovídající a plná ochrana a pomoc pro nouzové
situace. Je také samozřejmé, ţe další úkoly a povinnost pro obor poţární
ochrany

souvisejí

s

dalším

rozšířeným

zapojením

České

republiky

do evropských struktur. Ochrana občana bude tak stále více právně
podloţena

a

její

neposkytnutí

bude

soudně

nebo

jiným

způsobem

vyţadováno.
Na druhé straně je zřejmé, ţe i porušování právních předpisů spojených
s poţární ochranou bude mnohem více postihováno a stále bude ţádána
větší odpovědnost kaţdého občana. Dále je moţné předvídat výrobu nových
produktů a pouţívání nových technologií, které s sebou jistě přinesou dosud
neznámé havárie a nehody. Nelze ani zapomínat na stále připomínané výše
připomenuté

moţnosti

mezinárodního

terorismu,

sociálních

nepokojů

a dalších ohroţení obyvatel České republiky.
HZS hl. m. Prahy, jeho příslušníci a občanští zaměstnanci musí být proto
morálně, odborně a technicky připraveni, aby byli schopni odpovědně
reagovat na veškeré nové negativní stránky vývoje společnosti nejen v České
republice, ale v celé Evropě.
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10. Důleţité údaje a informace o nejvýznamnější
činnosti HZS hl. m. Prahy v roce 2010
1. INSARAG External Classification USAR odřadu České republiky
Získáním INSARAG certifikátu USAR odřadem České republiky 14. října
2010 byl završen proces klasifikace podle zásad INSARAG (Mezinárodní
poradní skupina pro vyhledávání a záchranu působící v rámci Kanceláře pro
humanitární záleţitosti OSN), neboli IEC klasifikace. USAR odřad České
republiky je světově dvacátým klasifikovaným USAR týmem a z toho
patnáctým těţkým (HUSAR) od roku 2005, kdy byl klasifikován první tým.
Proces klasifikace se stal logickým zúročením zkušeností našich
příslušníků z nasazení v zahraničí i na území České republiky. Protoţe jsou
vybudovány dva opěrné body HZS ČR pro záchranu osob ze zřícených budov
u HZS hl. m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje (MSK), které silami
a prostředky odpovídají střednímu USAR týmu (MUSAR), bylo rozhodnuto
o společné klasifikaci USAR odřadu České republiky jako těţkého USAR
týmu.
Pracovní skupina sloţená z příslušníků HZS hl. m. Prahy, HZS MSK a MV
- GŘ HZS ČR začala s přípravou procesu klasifikace jiţ v roce 2008
a intenzivní přípravy probíhaly zejména v roce 2009 a 2010. V této době bylo
potřeba sjednotit a doplnit vybavení, komunikační prostředky, standardní
operační postupy, očkování, způsoby řízení a velení týmu i samotnou činnost
jednotlivých příslušníků. V této fázi se do přípravy postupně zapojili všichni
příslušníci i další členové týmu – kynologové a lékaři. Praktická příprava
se prováděla v rámci jednotlivých HZS a na cvičeních. Z nich bylo
nejdůleţitější

předklasifikační

cvičení

DESTRUCTION

2010,

kde

tým

prakticky prověřil všechny činnosti pro klasifikační cvičení.
Velkou pomocí při přípravě byly prostředky, které GŘ HZS ČR získalo
grantem EU. Tyto prostředky byly vyuţity na doplnění vybavení a také
na jazykovou přípravu příslušníků. Další pomocí byly prostředky uvolněné
MV - GŘ HZS ČR, které byly pouţity na získání praktických zkušeností při
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účasti na probíhajících klasifikačních cvičeních zahraničních USAR týmů.
Těchto cvičení se zúčastnili jako pozorovatelé nebo klasifikátoři příslušníci
GŘ HZS ČR, HZS hl. m. Prahy a HZS MSK.
Pro samotný proces IEC klasifikace byl našemu týmu určen mentor pan
Edward Pearn, který nám pomohl překonat mnohé nástrahy a konkretizoval
obecné poţadavky. Na jaře bylo odesláno Portfolio of Evidence, základní
dokument, který popisuje klasifikovaný tým. Mezitím se ve Vítkovicích
připravovalo klasifikační cvičení. Při klasifikačním cvičení musí být doloţeno
nebo předvedeno 128 poloţek seznamu. Jedná se o skutečnosti, týkající
se sloţení týmu, jeho struktury, systému řízení, odborné přípravy, očkování,
skladování a údrţby věcných prostředků, zdravotní způsobilosti, postupů pro
mobilizaci,

vyslání týmu a podobně. Samozřejmě jsou zde i praktické

dovednosti a předepsané činnosti na místě nasazení, včetně předepsaných
struktur a tloušťky materiálu nebo hmotností břemen. Významnou schopností
týmu je zaloţení a provoz operačního a koordinačního střediska na místě
mimořádné události, tzv. OSOCC.
Klasifikační cvičení se konalo od 7:00 hod. 12. října 2010 a bylo
ukončeno v noci ze 13. na 14. října. Tým klasifikátorů vedl Beat von
Daeniken

a

bylo

v něm

zastoupeno

11

klasifikátorů

z celého

světa – Švýcarsko, Norsko, Polsko, Austrálie, Německo, Singapur, USA
a Velká Británie. Dále cvičení sledovalo 13 pozorovatelů ze zemí, které
se na klasifikaci připravují. Činnost klasifikátorů začala jiţ 11. října
kontrolou dokumentace, smluvních vztahů a ostatních skutečností před
praktickým cvičením. Od rána 12. října klasifikátoři na GŘ HZS ČR a HZS
hl. m. Prahy a HZS MSK sledovali činnost od rozhodnutí o vyslání USAR
odřadu České republiky, přes mobilizaci týmu, zdravotní a veterinární
prohlídky, vyslání týmu, jeho přeprava do postiţené země s přechodem
hranic, vybudování základny, jednání s místními představiteli, řízení
a koordinace dalších týmů, průzkum a vyhodnocení priorit v zasaţené
oblasti, praktické vyhledávání a záchrana osob, ošetřování zraněných včetně
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činnosti celého týmu při simulovaném těţkém zranění člena týmu, nasazení
v podmínkách nebezpečných látek a nakonec i rozhodnutí o ukončení
záchranných prací a demobilizace týmu.
Ze 128 hodnocených poloţek byly připomínky k pouhým sedmi. Toto
je velmi dobrá výchozí pozice pro další činnost USAR odřadu České
republiky, kterou musí v následujících letech udrţet, protoţe certifikát
INSARAG má platnost pět let a potom nás čeká proces reklasifikace
zakončený reklasifikačním cvičením.
2. Návštěva

prezidenta

Spojených

států

a

prezidenta

Ruské

federace v hl. m. Praze
V souvislosti s návštěvou prezidenta USA a prezidenta Ruské federace
na uzemí hl. m. Prahy ve dnech 7. aţ 9. dubna 2010, při příleţitosti podpisu
dohody o odzbrojení, v souladu s příkazem GŘ HZS ČR č. 22/2010 ze dne 6.
4. 2010, byla stanovena bezpečnostní opatření, které se u HZS hl.m. Parhy
zabezpečily tímto způsobem:
LETIŠTĚ PRAHA:
- Zahájení opatření - středa 7. 4. 2010 ve 15.00 hodin.
- Ukončení opatření – pátek 9. 4. 2010 ve 14.00 nebo po ukončení akce.
Opatření zajišťuje HZS p. Letiště Praha s posilami z HZS Jihočeského
kraje (3x CAS s posádkami 1+2) po celou dobu návštěvy.
PRAŢSKÝ HRAD:
- Zahájení opatření - středa 7. 4. 2010 v 18.00.
- Ukončení opatření - středa 7. 4. 2010 do 22.30 hodin.
Technika HS 11 2 x CAS 25 1X AZ 30 byla posílena vozidlem CAS 24
Iveco s posádkou 1+3 a CHL SčK 1+1

~ 102 ~

Pro asistence v prostorách Praţského hradu byla připravena asistenční
hlídka

(státní

návštěvy)

počet

1+2,

v civilním

oděvu

a připravena

k operativnímu nasazení.
- Zahájení opatření - čtvrtek 8. 4. 2010 v 8.00 hodin.
- Ukončení opatření - čtvrtek 8. 4. 2010 do 13.00 hodin nebo po ukončení
akce.
Technika HS 11 2xCAS 25 1X AZ 30 byla posílena vozidlem CAS 24 Iveco
s posádkou 1+3 a CHL SčK 1+1. Pro asistence v prostorách Praţského hradu
byla připravena asistenční hlídka (státní návštěvy) počet 1+2

v civilním

oděvu a připravena k operativnímu nasazení.
- Zahájení opatření - pátek 9. 4. 2010 v 8.00 hodin.
- Ukončení opatření - pátek 9. 4. 2010 do 13.00 hodin nebo po ukončení
akce
Technika HS 11 2xCAS 25 1X AZ 30 byla posílena vozidlem CAS 24 Iveco
s posádkou 1+3 a CHL ScK 1+1. Pro asistence v prostorách Praţského hradu
byla připravena asistenční hlídka (státní návštěvy) počet 1+2, v civilním
oděvu a připravena k operativnímu nasazení.

HOTEL HILTON
- Zahájení opatření - středa 7. 4. 2010 od 22.00 hodin.
- Ukončení opatření - pátek 9. 4. 2010 v 11.00 hodin nebo po ukončení
akce.
Poţární technika:1x CAS 25 1+5, AZ-52 1+1, přenosná dekontaminační
sprcha Portaflex, doprovodné vozidlo (s dýchacími přístroji a vyváděcími
maskami). Týlový kontejner SčK a nízkohlučná elektrocentrála. Posádka byla
vybavena DZP hotelu. Součástí odřadu byla i posilová jednotka PČR.
Označení pozice VIP (chráněné osoby) při nouzovém úniku bylo potvrzeno
ochrannou sluţbou prezidenta USA. Ve štábu hotelu byl nepřetrţitě styčný
důstojník jmenovaný z příslušníků GŘ.
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REZIDENCE AMBASADORA USA (Praha 6, Winterova)
- Zahájení opatření - čtvrtek 8. 4. 2010 v 16.00 hodin.
- Ukončení opatření - čtvrtek 8. 4. 2010 ve 22.00 hodin nebo po ukončení
akce.
Poţární technika:1x CAS 25 1+5, přenosná dekontaminační sprcha
Portaflex. Pozice byla upřesněna ve spolupráci s Policií ČR.
HOTEL FOUR SEASONS
- Zahájení opatření - středa 7. 4. 2010 ve 20.00 hodin.
- Ukončení opatření - čtvrtek 8. 4. 2010 ve 12.00 hodin nebo po ukončení
akce.
Poţární technika:1x CAS 25 1+5, AZ-30 1+1, přenosná dekontaminační
sprcha Portaflex, doprovodné vozidlo (s dýchacími přístroji, vyváděcími
maskami). Posádka byla vybavena DZP hotelu. Týlový kontejner SčK
a nízkohlučná elektrocentrála. Ve štábu hotelu byl nepřetrţitě styčný
důstojník jmenovaný z příslušníků GŘ.
Byly vydány všeobecné pokyny
- Všichni příslušníci na dislokovaných pracovištích musí mít u sebe
sluţební průkaz příslušníka. Kontrolu před odjezdem z hasičské
stanice provede velitel jednotky.
- Dekontaminace techniky bude připravena na HS 5, na její obsluhu
a převoz bude určena posádka 1+1. Místo na rozvinutí
dekontaminační linky bude připraveno na HS 3. Na HS 5 a HS 6
budou umístěny SDO 2. Kaţdá SDO 2 bude doplněna 100 ks souprav
jednorázových oděvů pro dekontaminované osoby.
- Všechny posádky zajišťující asistence mimo hasičské stanice budou
vyzbrojeny plynovými maskami s univerzálními filtry a roztoky pro
výplach očí.
- V případě zásahu se bude ve všech objektech postupovat standardním
způsobem.
- Na všech HS a dalších pracovištích HZS hl. m. Prahy bude
zabezpečena zvýšená ostraha, bude sledováno případné zneuţití
výstrojních součástek HZS hl. m. Prahy.
~ 104 ~

- Hasičské stanice 2, 3, 5 a 6 budou připraveny na přijetí posilových
jednotek (vţdy CAS 24 1+3) z HZS Středočeského kraje.
- V případě potřeby budou k zásahové činnosti vyzvány jednotky PO
SDH, kategorie III a V. Městského sdruţení SDH hl. m. Prahy.
- Mobilní chemické laboratoře Kamenice a IOO Bohdaneč budou mít
po dobu konání akce základnu v objektu MV - GŘ HZS ČR. Odtud
budou operativně vysílány na jednotlivé akce podle potřeby.
- Mobilní pracoviště rozšířené detekce HZS hl. m. Prahy je primárně
předurčeno pro podporu zásahů na zbývajícím území hl. m. Prahy
a speciálních staveb (např. metro, velké shromaţďovací prostory, velká
nákupní střediska apod.).
- Obsluha TCTV a KOIS HZS hl. m. Prahy bude doplněna po dobu akce
na plánované stavy.
- Na základě rozhodnutí ministra vnitra bude z důvodu plánované
mezistátní návštěvy ČR zrušena pravidelná akustická zkouška JSVV,
která měla být provedena 7. 4. 2010.
- Dne 7. 4. 2010 od 7.00 hod začíná na HS-1 pracovat Krizový štáb HZS
hl. m. Prahy, činnost ukončí 9. 4. 2010 po ukončení akce.
- Povolávám k sluţební pohotovosti na pracovišti a mimo pracoviště
vyjmenované denní příslušníky.

plk. Bc. Dalibor Gosman
ředitel
Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy
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