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Úvod
Zpráva o stavu poţární ochrany v hlavním městě Praze za rok 2011
je zpracována dle § 26 odstavce 2, písmene n), zákona číslo 133/1985 Sb.,
o poţární

ochraně

(zákon

o

PO),

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 písm. a) zákona o PO stanoveno:
Vláda stanoví nařízením druhy dokumentace poţární ochrany krajů
a obcí, jejich obsah a vedení.“
V návaznosti na citaci zákona o PO je souhrnný obsah roční zprávy
o stavu

poţární

ochrany

v

kraji

stanoven

v

§

3

Nařízení

vlády

č. 172/ 2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, 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.
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1) Charakteristika kraje hlavní město Praha
Praha je hlavním městem České republiky a z toho vyplývá i její úloha
přirozeného centra politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury
a ekonomiky. Praha je také významným městem střední Evropy.
Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších

předpisů

(zákon

o

hl.

m.

Praze)

je

Praha

krajem,

obcí a statutárním městem.
Je spravována orgány hlavního města - Zastupitelstvem hl. m. Prahy,
Radou hl. m. Prahy a Magistrátem hl. m. Prahy.
Rozkládá se na ploše 496 km2, coţ je pouze 0,6 % území republiky,
ale počtem 1 262 106 obyvatel (stav k 30. 9. 2011) představuje 12,509 %
obyvatel státu (aktuální údaje čerpány z ČSÚ).
Území Prahy tvoří jednotný správní a samosprávný celek - Hlavní město
Praha.

Vnitřně

se

dělí

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.
Jsou zde městské části s vyhraněným charakterem městského centra,
městské

části

s

převáţně

obytným

charakterem

bytové

zástavby

z 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 rodinných domů. Liší se stupněm urbanizace, hustotou
obyvatelstva, kvalitou technické infrastruktury i sociálně ekonomickými
podmínkami ţivota obyvatel.
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Kontakt na správu kraje:
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
IČO:

000 64 581

Tel.:

236 001 111

E-mail:

posta@praha.eu

Datová schránka:

48ia97h
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2) Hasičský záchranný sbor České republiky

Hasičský

záchranný

ze základních

sloţek

sbor

České

republiky

integrovaného

(HZS

záchranného

ČR)

je

jednou

systému

(IZS).

Jeho základním posláním je chránit ţivoty a zdraví obyvatel a majetek před
poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
HZS ČR tvoří:
a) MV-generální ředitelství HZS ČR (GŘ HZS ČR), které je součástí
Ministerstva vnitra (MV),
b) 14 hasičských záchranných sborů krajů, které jsou organizačními
sloţkami státu, účetními jednotkami a správními úřady
(HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského kraje, HZS Jihočeského kraje,
HZS Plzeňského kraje, HZS Karlovarského kraje, HZS Ústeckého kraje,
HZS

Libereckého

kraje,

HZS

Královéhradeckého

kraje,

HZS Pardubického kraje, HZS Kraje Vysočina, HZS Jihomoravského
kraje,

HZS

Olomouckého

kraje,

HZS

Zlínského

kraje

a HZS Moravskoslezského kraje),
c) Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, který je organizační sloţkou státu
a účetní jednotkou,
d) Střední odborná škola poţární ochrany a Vyšší odborná škola poţární
ochrany ve Frýdku-Místku.
Organizačními součástmi MV–GŘ 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.
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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).
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.
MV-GŘ HZS ČR řídí hasičské záchranné sbory krajů, jejich příjmy
a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly MV.
Kontakt:
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
Poštovní přihrádka 69
148 01 Praha 414
Tel.:

950 819 229, 950 819 230

Fax:

950 819 960

Datová schránka: 84taiur
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3) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
a) Působnost, struktura
Postavení HZS hl. m. Prahy je dáno zákonem č. 238/2000 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jeho působnost je dána především
vybranými ustanoveními:
- zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů,
- zákona č. 239/2000

Sb., o integrovaném záchranném systému

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Kontakt:
Sídlo HZS hl. m. Prahy:

Sokolská 62, 121 24 Praha 2

IČO:

70 88 62 88

Telefon:

950 850 011 (tel. ústředna)

E-mail:

verejnost@hzs.mepnet.cz

Fax:

950 850 002

Datová schránka:

jm9aa6j

Webové stránky:

www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx
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HZS hl. m. Prahy je:
- organizační sloţkou státu (§ 2 odst. 7 zákona o HZS ČR),
- správním orgánem na úseku poţární ochrany
(§ 23 a § 26 odst. 2 písm. b) zákona o PO),
- účetní jednotkou (§ 2 odst. 7 zákona o HZS ČR).
Odvětvová klasifikace činnosti:
- činnosti v oblasti protipoţární ochrany a ostatní záchranné práce.
Územní působnost HZS hl. m. Prahy je při výkonu státní správy dána
územím

kraje

Hlavní

město

Praha,

které

vymezuje

ústavní

zákon

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Vnitřní struktura HZS hl. m. Prahy se člení na:
- ředitelství HZS hl. m. Prahy,
- jednotky HZS hl. m. Prahy.

Ředitelství HZS hl. m. Prahy se vnitřně člení na kancelář ředitele
HZS hl. m.Prahy, úsek prevence a civilní nouzové připravenosti, úsek
integrovaného

záchranného

systému

(IZS)

a operačního

řízení,

úsek

ekonomiky, pracoviště interního auditu a pracoviště kontroly.
Organizačními součástmi ředitelství HZS hl. m. Prahy jsou operační
a informační středisko HZS hl. m. Prahy, technická a účelová zařízení.
Schéma

organizační

struktury

HZS

na následující straně.
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hl.

m.

Prahy

je

zobrazeno

b) Personální údaje
Základní personální údaje HZS hl. m. Prahy se stavem k 31. 12. 2011:
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví:

věk

muži

ženy

celkem

%

2

0

2

0,21

21 - 30 let

177

29

206

22,29

31 - 40 let

364

39

403

43,62

41 - 50 let

186

27

213

23,05

51 - 60 let

55

31

86

9,31

61 let a více

11

3

14

1,52

795

129

924

100,00

86,04

13,96

100,00

x

do 20 let

Celkem
%

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví:
vzdělání

muži

ženy

celkem

%

základní

1

1

2

0,21

vyučen+střední
odborné

5

7

12

1,30

úplné střední +
úplné střední
odborné

611

63

674

72,94

vyšší odborné

27

8

35

6,20

vysokoškolské

151

50

201

21,76

Celkem

795

129

924

100,00
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Celkový údaj o průměrných platech:
Průměrný hrubý měsíční
plat celkem

32.025,61 Kč

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a sluţebních poměrů
zaměstnanců:
Počet
50
77

Nástupy
Odchody

Trvání pracovního a sluţebního poměru zaměstnanců:
Doba trvání

Počet

%

do 5 let

231

25,00

do 10 let

257

27,81

do 15 let

123

13,31

do 20 let

210

22,73

nad 20 let

103

11,15

Celkem

924

100,00
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Jazykové znalosti zaměstnanců:
Počty vybraných míst, pro které byl
Jazyková stanoven
kvalifikační
požadavek
standardizované
jazykové
zkoušky,
znalost seřazených podle úrovně znalostí
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

4. stupeň

Celkový
počet
stanovených
požadavků
na pracovní
místa

Anglický
jazyk

39

39

Německý
jazyk

0

0

další
jazyky

0

0

Celkem

39

39

c) Mzdové a související výdaje – rozbor čerpání
Pro rok 2011 byl HZS hl. m. Prahy stanoven limit počtu příslušníků
ve sluţebním poměru na 891 osob. V září byl rozpočtovým opatřením MVGŘ HZS ČR navýšen celoroční limit počtu příslušníků o 11 míst. Plánovaný
početní stav pro rok 2011 tedy dosáhl 902 příslušníků.
V roce 2011 bylo přijato do sluţebního poměru 29 nových příslušníků
a 6 příslušníků bylo k HZS hl. m. Prahy převedeno z jiných HZS krajů.
Sluţební poměr ukončilo 44 příslušníků a dalších 16 příslušníků bylo
přeloţeno do jiných HZS krajů.
Za

rok

2011

HZS

hl.

m.

Prahy

dosáhl

průměrného

počtu

880 příslušníků ve fyzických osobách a 879,64 v přepočteném počtu.
Dalších 11 příslušníků, zpravidla ţen, bylo v průběhu roku v tzv. neplacené
záloze z důvodu rodičovské dovolené.
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HZS hl. m. Prahy byl rozpočtem (R1) stanoven objem mzdových
prostředků pro příslušníky ve výši 338.921.000,- Kč. Rozpočtovými
opatřeními v průběhu roku 2011 byl tento objem navýšen o 7.391.000,- Kč
na konečnou výši 346.312.000,- Kč. Jednalo se o prostředky, které byly
ponechány u nadřízeného orgánu v rezervě na pokrytí výdajů souvisejících
s případnými

mimořádnými

událostmi

(3.177.000,-

Kč)

a

prostředky

za nenaplněné počty příslušníků (4.214.000,- Kč).
Nastavení platů pro rok 2011 vycházelo z faktu, ţe přidělený objem
mzdových prostředků byl o 10 % niţší neţ v roce 2010. Sníţení sluţebních
příjmů u příslušníků bylo realizováno sníţením platových tarifů o 10 % na
základě nařízení vlády č. 374/2010 Sb., kterým se stanoví stupnice
základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2011
a sníţením dalších sloţek sluţebního příjmu, zejména zvláštních příplatků.
Tento postup

vyplynul ze

skladby

sluţebních příjmů směnových

příslušníků, u kterých činí podíl tarifního platu jen cca 60 % sluţebního
příjmu, a proto bylo nutné sníţit i další sloţky sluţebního příjmu.
Na dolní mez byl sníţen jak zvláštní příplatek za výkon sluţby v prostředí
s vysokou mírou ohroţení zdraví, jeţ vyţaduje pouţití izolačních dýchacích
přístrojů, tak u zvláštního příplatku za sluţbu, při níţ můţe dojít k ohroţení
ţivota nebo zdraví, případně k jiným závaţným rizikům.
U příslušníků, kteří jsou zařazeni v denní sluţbě, došlo ke sníţení
zvláštního příplatku na spodní mez. Sníţení měsíčních příplatků se odrazilo
u směnových příslušníků i v poklesu odměny za pracovní pohotovost
a v poklesu platu za práci přesčas.
Na základě doporučení nadřízeného orgánu byla na počátku roku také
vytvořena rezerva ve výši 2 % přidělených mzdových prostředků pro krytí
zvýšených nákladů při mimořádných událostech. Následně část takto
nevyuţitých mzdových prostředků byla pouţita jako odměna za splnění
mimořádných nebo zvlášť významných sluţebních úkolů.
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V průběhu celého roku byla měsíčně sledována míra poklesu platů
u jednotlivých skupin příslušníků, pracujících ve 24hodinových (výjezdové
jednotky, operační středisko), 12hodinových (telefonní centrum tísňového
volání 112

a zjišťování příčin

vzniku poţárů)

a denních směnách

(zejména strojní, chemická, technická, spojová a informační sluţba, stavební
prevence a krizové řízení).
Cílem

bylo

dosáhnout

srovnatelného

sníţení

jak

u výjezdových

příslušníků, tak i u denních příslušníků. Byla přijata taková opatření, která
měla zamezit rozdílným propadům i v jednotlivých tarifních třídách.
Prostředky na platy pro tuto skupinu byly plně vyčerpány. Průměrný
měsíční sluţební příjem v kategorii příslušníků dosáhl částky 32.808,- Kč,
oproti rozpočtované výši 31.995,- Kč. K tomuto nárůstu došlo díky posílení
rozpočtu z příčin uvedených v úvodu.
Čerpání mimořádných daněných odměn dosáhlo 7,26 % k objemu
vyplacených

prostředků

na

platy

za

rok

2011.

Průměrná

částka

na odměnách představuje 2.384,- Kč měsíčně na jednoho příslušníka.
Propad průměrného platu oproti roku 2010 činí 7,4 %, coţ představuje
měsíční sníţení o 2.619,- Kč na jednoho příslušníka.
Limit

počtu

občanských

zaměstnanců

byl

v roce

2011

stanoven

na 66 osob. Na počátku roku 2011 činil skutečný počet občanských
zaměstnanců celkem 72 osob, a proto byla provedena reorganizace
a související sníţení počtu pracovních míst. V červnu byl HZS hl. m. Prahy
rozpočtovým opatřením MV-GŘ HZS ČR zvýšen limit počtu zaměstnanců
o 2 osoby.
K dalšímu

zvýšení

limitu

počtu

zaměstnanců

došlo

v srpnu,

a to na celkem 73 osoby. Průměrný počet občanských zaměstnanců dosáhl
v roce 2011 celkem 68 osob a v přepočtených počtech jsme dosáhli stavu
66,42 občanských zaměstnanců.
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Stanovený objem mzdových prostředků pro zaměstnance v pracovním
poměru (občanští zaměstnanci) činil začátkem roku (R1) 17.111.000,- Kč.
V průběhu roku byl tento objem navýšen o 1.867.000,- Kč na konečnou
částku 18.978.000,- Kč.
Průměrný plat byl stanoven ve výši 21 605 Kč, následně pak na 21 664
Kč (R2). Ve skutečnosti HZS hl. m. Prahy dosáhl částky 23.811,- Kč. Vyšší
průměrná mzda vyplývá z rozpuštění rezerv nadřízeného orgánu a z úspory
za nenaplněné stavy občanských zaměstnanců.
Vzhledem k eliminování dlouhodobějších závazků organizace pro další
období

byly

mimotarifní

mzdové

prostředky

směrovány

do

oblasti

nenárokových sloţek. Formou odměn jsme tak mohli ocenit zaměstnance,
kteří dlouhodobě

dosahují

velmi

dobrých pracovních výsledků

nebo

operativně plní mimořádné úkoly v podmínkách sniţujících se početních
stavů této skupiny zaměstnanců.
Celková výše vyplacených odměn dosáhla 11,58 % z vyplacených
mzdových

prostředků.

Průměrná

měsíční

výše

odměny

na

jednoho

občanského zaměstnance dosáhla 2.758,- Kč. Přidělené mzdové prostředky
byly plně vyčerpány.
Pro oblast ostatních osobních nákladů byl stanoven rozpočet ve výši
8.024.000,- Kč. Rozpočtovým opatřením v závěru roku byl upraven na
částku 9.611.000,- Kč.
Z toho na odměny za práce podle dohod o pracovní činnosti nebo
o provedení práce bylo vyčerpáno 2 336 tis. Kč, a to především pro zajištění
činností spojených s jazykovou výukou, řidičským výcvikem, s údrţbou
a úklidem pracovišť. V oblasti refundací mezd bylo jiným organizacím
vyplaceno 605.000,- Kč zejména za údrţbu krytů civilní ochrany.
V souladu se sluţebním zákonem bylo na kázeňské odměny formou
peněţitých darů pro příslušníky pouţito 6.400.000,- Kč, jako ocenění
mimořádných záchranných činností, splnění zvlášť významných sluţebních
úkolů a příkladného plnění sluţebních povinností v delším časovém období.
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d) Základní údaje o rozpočtu včetně komentáře k jednotlivým
ukazatelům
1) Příjmy

HZS hl. m. Prahy dosáhl v roce 2011 celkových příjmů ve výši
111.838.000,- Kč, coţ činí oproti roku 2010 pokles o 11.255.000,- Kč.
Příjmy se sníţily o 9,2 %.
Podstatnou část příjmů, necelých 92 %, tvoří příjmy z pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti. Tyto
příjmy jsou úměrné k vyplaceným mzdovým prostředkům a k objemu
vyplacených dávek nemocenské péče.
Další část příjmů tvoří příjmy nedaňové. Celkové nedaňové příjmy byly
v roce 2011 2.502.000,- Kč. V porovnání s rokem 2010 se zvýšily
o 56.000, Kč, to je více neţ dvouprocentní nárůst.
Nejpodstatnějšími

nedaňovými

příjmy

jsou

příjmy

od

pojišťoven

za provedené likvidační práce. Likvidační práce se začaly pojišťovnám
nárokovat v červenci 2010. Do konce roku pojišťovny vyplatily HZS hl. m.
Prahy částku ve výši 256.000,- Kč.
V souvislosti

se

zavedením

nového

systému

účtování

se příjmy

z likvidačních prací několikanásobně zvýšily, dosáhly výše 1.234.000,- Kč,
coţ je 49,3 % celkových nedaňových příjmů.
Mezi nedaňové příjmy dále patří příjmy z pronájmu bytů ve výši
330.000,- Kč, z pronájmu nebytových prostor ve výši 301.000,- Kč a příjmy
z pokut ve správním řízení ve výši 118.000,- Kč.
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Porovnání příjmů HZS hl. m. Prahy za rok 2010 a 2011 a stanovený
objem prostředků na rok 2012 v tisících Kč:

Příjmy

2010

2011

2012

120 647

109 336

103 578

Příjmy z likvidačních prací

256

1 234

445

Příjmy z pronájmu nebytových prostor

135

301

Příjmy z pronájmu bytových prostor

326

330

Příjmy z pokut ve správním řízení

717

118

Příjmy z rozpočtu EU

668

0

2 446

2 502

445

123 093

111 838

104 023

Příjmy z pojistného na sociální
zabezpečení a na státní politiku
nezaměstnanosti:
Příjmy nedaňové – z toho:

Příjmy nedaňové celkem:
Příjmy HZS hl. m. Prahy celkem:

2) Výdaje

HZS hl. m. Prahy dosáhl v roce 2011 celkových výdajů ve výši
599.881.000,- Kč, coţ činí oproti roku 2010 pokles o 9,1 %.
Pro rok 2012 je plánován další pokles výdajů, a to aţ na částku
574.733.000,- Kč. V porovnání s rokem 2010 poklesne objem prostředků
pro rok 2012 o 121.029.000,- Kč, t.j. o 18 %.
Sníţily se i výdaje mzdové a s tím související, z celkové částky ve výši
657.030.000,- Kč v roce 2010 na 586.669.000,- Kč v roce 2011.
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Celkový pokles mzdových a souvisejících výdajů ve výši 70.361.000,- Kč
představuje 10,7 %. Předpokládaný pokles mzdových a souvisejících výdajů
pro rok 2012 je o dalších 6,5 % v porovnání s rokem 2011.

Velice podstatné je sníţení ostatních běţných výdajů. Oproti roku 2010,
kdy jejich výše dosáhla 90.844.000,- Kč, byly v roce 2011 sníţeny
o 6.221.000,- Kč na celkových 84.623.000,- Kč, tj. sníţení téměř o 7 %.
Pro rok 2012 je plánovaná částka na ostatní běţné výdaje ve výši
69.073.000,- Kč. Proti roku 2010 se tak běţné výdaje sníţily o 24 %,
coţ je téměř ¼ rozpočtovaných běţných výdajů.

Tento pokles přiděleného rozpočtu pro HZS hl. m. Prahy znamená značné
omezení v oblasti údrţby a oprav technického vybavení, automobilové
techniky, nákupu potřebného materiálu a pohonných hmot.
To vše sebou nese zvýšená rizika pro zajištění akceschopnosti sboru.
V oblasti kapitálových výdajů rozlišujeme strukturu investic na:
- nestavební investice, kdy bylo čerpáno výše uvedených 6.933.000,- Kč,
- stavební investice – individuální dotace na výstavbu nové hasičské
stanice (HS) v Modřanech.

U stavební investice HS Modřany došlo k výraznému posunutí zahájení
stavebních prací a z tohoto důvodu nebylo moţno čerpat finanční prostředky
na tuto akci tak, jak bylo plánováno.
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Porovnání příjmů HZS hl. m. Prahy za rok 2010 a 2011 a stanovený
objem prostředků na rok 2012 v tisících Kč:

Výdaje

2010

2011

2012

566 186

502 046

484 298

90 844

84 623

69 073

657 030

586 669

553 371

2010

2011

2012

38 732

13 212

21 362

695 762

599 881

574 733

Běţné výdaje – z toho:
Mzdové a související výdaje:
Ostatní běţné výdaje
Běţné výdaje celkem:
Výdaje
Výdaje na financování
programů reprodukce majetku:
Výdaje

HZS

hl.

m.

Prahy

celkem:

e) Oblast poskytování informací veřejnosti
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejnosti informace
poskytovány prostřednictvím elektronické adresy verejnost@hzs.mepnet.cz,
kontaktního

telefonního

čísla

příp.

faxu

a

webových

stránek

HZS hl. m. Prahy.
V roce 2011 HZS hl. m. Prahy vyřídil celkem 1001 elektronických dotazů,
souvisejících s činností HZS hl. m. Prahy. Elektronické dotazy byly vyřízeny
ve lhůtách stanovených platnou legislativou.
Výroční zpráva o činnosti HZS hl. m. Prahy v oblasti poskytování
informací za rok 2011 je dostupná ne webových stránkách HZS hl. m. Prahy
pod odkazem http://www.hzscr.cz/clanek/vyzadane-informace-2011.aspx.
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f) Činnost tiskové mluvčí
V roce 2011 HZS hl. m. Prahy vydal celkem 870 článků v tisku
a 31 tiskových zpráv. Rozhlasovým stanicím bylo podáno celkem 583 zpráv
a televizním stanicím celkem 29 zpráv o zásazích HZS hl. m. Prahy.

g) Činnost ve vztahu k zahraničí
Sluţební zahraniční cesty:
V roce 2011 HZS hl. m. Prahy vyslal na sluţební zahraniční cestu celkem
122 příslušníků k účasti na 34 akcích, z toho:

Typ zahraniční cesty

Počet sluţebních
cest za rok 2011

Odborná stáţ, kurz

7

Mezinárodní konference

7

Sportovní akce

3

Převoz vozidel

3

Školení techniků

3

Mezinárodní cvičení

10

Jazykové odborné zkoušky
Celkem

1
34
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Akce se zahraničními partnery:
Druh akce

Počet akcí

Počet osob

-

18 osob

4 delegace

80 účastníků

9 delegací

273 účastníků

18 delegací

380 účastníků

9 delegací

25 účastníků

40 delegací

758 osob

Odborné stáţe,
přednášky, konzultace
Zahraniční

návštěvy

a exkurze na HS 1
Zahraniční

návštěvy

a exkurze na HS 5
Zahraniční

návštěvy

a exkurze na HS 7
Zahraniční

návštěvy

a exkurze na HS 9
Celkem

h) Vzdělávání
příslušníků
HZS hl. m. Prahy

a

občanských

zaměstnanců

HZS hl. m. Prahy do roku 2011 podporovalo studium při zaměstnání
u těch zaměstnanců, kteří po přechodné období od roku 2007 do roku 2011
zastávali funkce s poţadovaným vyšším a vysokoškolským vzděláním
a zatím toto vzdělání neměli.
V závěru roku 2011 bylo dosaţeno stavu, kdy všichni příslušníci splňují
úroveň vzdělání poţadovanou sluţebním zákonem. Proto se podpora tohoto
vzdělávání

dále

poskytuje

jen

výjimečně

příslušníkům,

kteří

mají

předpoklady pro zastávání vyšších sluţebních funkcí.
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
ke kontaktům s orgány Evropské unie a se zahraničními orgány krizového
řízení.
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Pro operační techniky na lince tísňového volání 112 jsou organizovány
doplňkové kurzy krizové komunikace v německém a ruském jazyce, jako
rozšíření povinných znalostí anglické komunikace.
Nedílnou součástí pravidelného ověřování a aktualizace znalostí v oblasti
vykonávané práce je u všech příslušníků HZS ČR pravidelné přezkušování
a ověřování tzv. odborné způsobilosti ve smyslu zákona o PO.
K tomuto účelu jsou vysíláni do resortních zařízení jak k aktuální odborné
přípravě, tak ke skládání zkoušek odborné způsobilosti, a to v pětiletých
periodách. Noví příslušníci, kteří jsou ve sluţebním poměru na dobu 3 let,
se před koncem této doby podrobují sluţební zkoušce. Bez vykonání této
zkoušky jim sluţební poměr skončí.
V souvislosti s elektronizací činnosti státní správy
i občanští

zaměstnanci

programového

vybavení

opakovaně
pro

školeni

elektronickou

jsou příslušníci

k pouţívání
sluţební

příslušného

komunikaci,

pro

komunikaci s veřejnosti, pro vedení spisové sluţby programem GINIS apod.
V souvislosti s novelizaci příslušných právních předpisů, zejména
v oblasti

veřejných

zakázek,

pracovněprávní,

sociální

a

daňové,

je zaměstnancům umoţněna účast na odborných školeních, pořádaných
resortními nebo soukromými institucemi.

i) Činnost v oblasti psychologické sluţby
V oblasti psychologické sluţby byly v průběhu roku 2011 prováděny
psychologickým pracovištěm HZS hl. m . Prahy tyto činnosti:
- psychodiagnostická činnost – bylo provedeno 10 vyšetření v rámci
výběrových řízení pro zařazení na speciální nebo vedoucí funkce,
- poskytování posttraumatické péče příslušníkům HZS hl. m. Prahy
v souvislosti s výkonem sluţby – na vyţádání nadřízeného nebo na
ţádost

příslušníka

byla

poskytnuta

posttraumatická

příslušníkům HZS hl. m. Prahy (v celkovém rozsahu 3 hodin),
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péče

2

- poskytování posttraumatické péče příslušníkům HZS hl. m. Prahy členy
týmu

posttraumatické

péče

(TPP),

na ţádost

nadřízeného

nebo

příslušníka byla poskytnuta posttraumatická péče 13 příslušníkům
HZS hl. m. Prahy (v celkovém rozsahu 18 hodin),
- psychosociální pomoc lidem zasaţeným mimořádnou událostí – celkem
10

lidem

zasaţeným

mimořádnou

událostí

byla

psycholoţkou

poskytnuta psychosociální pomoc v celkovém rozsahu 7 hodin,
- psychosociální

pomoc

lidem

zasaţeným

mimořádnou

událostí

poskytnutá členy TPP – celkem byla poskytnuta psychosociální pomoc
41 lidem v celkovém rozsahu 6,5 hodiny,
- poradenské sluţby – byly poskytnuty čtyřem příslušníkům HZS, čtyřem
občanským zaměstnancům a dvěma rodinným příslušníkům, celkem
bylo provedeno 10 intervencí,
- konzultace z oboru psychologie ke studiu a souvisejícím pracím,
k výsledkům psychologických vyšetření atd., celkem bylo uskutečněno
22 konzultací v celkovém rozsahu 12,5 hodiny,
- pro příslušníky HZS bylo uskutečněno 7 interaktivních přednášek
odborného

vzdělávání

JPO

v oblasti

posttraumatické

péče

a komunikace s účastníky dopravní nehody, přednáška o syndromu
vyhoření,

interaktivní

přednáška

o osobě

demonstrující

úmysl

sebevraţdy, odborná příprava v první psychické pomoci, dvě odborné
přípravy v posttraumatické péči, dvě odborné přípravy pro členy TPP
(v celkovém rozsahu 137 hodin)
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- pro Humanitární jednotku OS ČČK Praha 1 byla 2x realizována
odborná příprava v první psychické pomoci (celkem 57 hodin) a pro
starosty městských částí (MČ) hl. m. Prahy byla realizována hodinová
přednáška o činnosti psychologické sluţby při zvládání MU,
- vzdělávání – v rámci dalšího zvyšování kvalifikace se účastnila
psycholoţka HZS hl. m. Prahy akcí pořádaných MV-GŘ HZS ČR
společně s 5 členy TPP konference Bát se nebudeme: otřásání a trvání
v kultuře japonské a české, s 8 členy TPP konference Psychosociální
aspekty při zásahu záchranných sloţek a se 2 členy TPP konference
Zvládání extrémních situací,
- z důvodu

poznávání

specifik

24hodinové

sluţby

příslušníků

psycholoţka absolvovala 6 stáţí na hasičských stanicích.

Účast

psycholoţky

v ostatních

oblastech

–

účast

na

soutěţi

ve vyprošťování jako figurantka, vedení stáţe dvou studentek psychologie,
práce v intervizní skupině, práce v pracovní skupině první psychické pomoci,
účast se členy TPP na cvičení IZS a posttraumatická péče na stanicích.
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4) Kontrolní činnost
Vnitřní kontrolní systém HZS hl. m. Prahy je tvořen obecnými kontrolami,
veřejnosprávními kontrolami, řídící kontrolou a interním auditem.
HZS hl. m. Prahy postupuje v souladu se zákonem č.320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a důraz klade na zajištění
ochrany veřejných prostředků proti rizikům způsobeným zejména porušením
právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním
s veřejnými prostředky.
Vnitřní kontrolní systém je průběţně prověřován a hodnocen, a tak
s jistou pravidelností dochází v rámci sboru k neustálému vylepšování
kontrolních mechanismů. Auditní činnost je plánována na základě analýzy
rizik spojené s plněním stanovených cílů organizace.

a) Kontroly vykonávané orgány vnější kontroly
Resortními kontrolními orgány byly v roce 2011 vykonány celkem
tři kontroly:
Supervize provádění obecné kontroly z Ministerstva vnitra, odboru
interního auditu a supervize (duben 2011)
Zjištěné

nedostatky

nedodrţování

zejména

formálních

náleţitostí

dokumentace jsou odstraňovány v následujícím období při kontrolních
činnostech a metodickou činností a spoluprací s pracovištěm kontroly
a pracovištěm interního auditu HZS hl. m. Prahy.
Státní kontrola ze Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra,
hygienické sluţby (červen 2011)
Předmětem byla hygiena práce, epidemiologie a hygiena výţivy. Nebyly
zjištěny váţné nedostatky.
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Kontrola Postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
z MV–GŘ HZS ČR (červenec - srpen 2011)
Zjištěné nedostatky související s neaktuální směrnicí byly v průběhu roku
odstraněny a prověřeny následnou kontrolou.

b) Kontroly vykonávané orgány vnitřní kontroly
Vnitřním kontrolním systémem bylo v roce 2011 vykonáno celkem
23 kontrol, které byly zaměřeny především na následující oblasti:
- výdaje vynaloţené na reprezentaci, efektivnost nákupu, způsob
skladování,
- náleţitosti smluv při veřejných zakázkách, legálnost počítačových
programů, stálé zálohy velitelů stanic,
- evidence testů fyzické způsobilosti, náleţitosti a vyúčtování cestovních
příkazů při tuzemských cestách,
- vedení dokumentace, pouţívání formulářů a dodrţování spisového
řádu, jednotný postup při vyplňování záznamového listu, vedení a
předávání agendy,
- nakládání s majetkem státu při nepotřebnosti k plnění funkcí státu,
bezpečnostní ochrana areálů.
Při těchto kontrolách byly zaznamenány nedostatky, které budou
odstraňovány

v následujícím

období

na

základě

přijatých

opatření.

Nejednalo se však o významné nedostatky, které by ovlivnily, ohrozily nebo
jinak znemoţnily plnění zásadních úkolů při naplňování strategických plánů
a cílů organizace.
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c) Veřejnosprávní kontroly
V roce 2011 proběhla jedna veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze.
Předmětem kontroly bylo vyúčtování čerpání finančních prostředků určených
k zabezpečení ochrany obyvatelstva v roce 2010 na základě vzájemné
smlouvy.
d) Kontroly vykonávané v rámci interního auditu
V roce 2011 byly vykonány celkem dvě interní audity, které byly
zaměřeny především na následující oblasti:
- hospodárnost, efektivnost a účelnost nájmů a pronájmů cizího majetku,
- účinnost vnitřního kontrolního systému – provozní a finanční řízení
(hmotná odpovědnost, pověření k výkonu řídící kontroly, funkční
náplně, oběh účetních dokladů).
Některá

doporučení,

uvedená

v auditních

zprávách

a

zaměřená

na efektivnější vyuţívání kancelářských ploch, spolu s prozkoumáním
stávajících nájemních smluv, budou předmětem následných auditů v roce
2012.
e) Reakce na stíţnosti a podání:
V průběhu roku 2011 bylo podáno na HZS hl. m. Prahy celkem
6 stíţností, z nichţ ani jedna nebyla důvodná a 67 podání, z nichţ 21 bylo
důvodných nebo částečně důvodných, 37 nedůvodných a 4 oznámení pouze
„na vědomí“. U pěti podání z konce roku 2011 dosud nelze ještě konstatovat
důvodnost resp. nedůvodnost. U většiny podání se jednalo o upozornění
fyzických osob na nedodrţování poţární bezpečnosti a uskutečnili se proto
tématické kontroly či místní šetření pracovníky prevence HZS hl. m. Prahy
a následně pak případné dohlídky.
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5) Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti je tvořen odborem
prevence, odborem zjišťování příčin vzniku poţárů a odborem ochrany
obyvatelstva a krizového řízení.
V úzké a provázané spolupráci odbory řeší analytické, metodické
a koncepční úkoly v jednotlivých oblastech své působnosti.

5.1 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

ODP VII.

a 17,
Jinonická 1220, Praha 5
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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

Výkon státního poţárního dozoru ve smyslu § 31 zákona o PO 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 bylo na rok 2011 plánováno 23 příslušníků.
Skutečný počet byl 20 příslušníků. Z tohoto počtu čtvrtina neměla či získala
odbornou způsobilost potřebnou k provádění kontrolní činnosti teprve
v průběhu roku. Provedeno bylo celkem 1389 kontrolních akcí.
Přehled počtu uskutečněných kontrol za období 2003 - 2011:
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Příslušníci se zúčastnili 23 kontrolních akcí v kontrolní skupině jiných
orgánů:
- kontroly ubytoven – MV-GŘ HZS ČR byly vyhlášeny na čtvrté čtvrtletí
mimořádné kontroly, jeţ měly probíhat ve spolupráci s Policií ČR
a stavebními úřady; pro časovou náročnost se Policie ČR těchto kontrol
nezúčastnila; spolupráci nabídla i Městská policie hl. m. Prahy
(MP hl. m. Prahy),
- kontroly s Českou inspekcí ţivotního prostředí (ČIŢP),
- kontroly s Policií ČR – kontroly probíhaly v průběhu celého roku
v pozdních večerních hodinách; předmětem kontrol byly většinou noční
kluby, bary a restaurace.
Další mimořádné kontroly vyhlásil náměstek ředitele HZS hl. m. Prahy
pro úsek prevence a civilní nouzové připravenosti Kontroly byly zaměřeny na
dodrţování předpisů o poţární ochraně ve sběrných dvorech. Zkontrolováno
bylo celkem 21 sběrných dvorů. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny zásadní
závady.
Dále příslušníci provedli 5.452 konzultací s občany a 4.882 konzultací
k projektové dokumentaci.

b) 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 21 příslušníků, 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 2011:

Mezi významné objekty, uvedené do trvalého uţívání v roce 2011, patří
zejména následující objekty:
- zprovoznění jihozápadní části praţského silničního okruhu – včetně
tunelů Lochkov a Cholupice,
- rozsáhlá rekonstrukce objektů ţelezniční stanice Praha hl. nádraţí,
- rekonstrukce budovy Řízení letového provozu ČR na Letišti Praha
Ruzyně,
- objekty Dětské kliniky Fakultní nemocnice Motol,
- rekonstrukce Národního památníku na Vítkově,
- 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.
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Posuzování podmínek poţární bezpečnosti před uvedením těchto staveb
do uţívání je velmi časově náročné, funkční zkoušky se zpravidla provádějí
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 a obchodní objekt
Galerie Harfa, rekonstrukce objektu ţelezniční stanice Praha hlavní nádraţí,
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 v období posledních několika let a
vyţadují skutečně vysoce odborné znalosti příslušníků na úseku poţární
bezpečnosti.
Tato skutečnost je, v mnohých případech, 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.
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c) Zjišťování příčin vzniku poţárů
Příslušníci odboru zjišťování příčin vzniku poţárů (ZPP) šetřili v roce 2011
celkem 2510 poţárů, coţ je o 361 více, neţ v loňském roce.
Ke kaţdému poţáru s majetkovou škodou nebo újmou na zdraví
se zpracovává a vede spis o poţáru. Součástí kaţdého spisu o poţáru
je odborné vyjádření vyšetřovatele HZS ČR, který tento poţár šetří. V roce
2011 bylo zpracováno 1160 odborných vyjádření, coţ je o 66 více neţ
v loňském roce, a 36 poţárně technických expertíz, coţ je o 11 více neţ
v loňském roce. V tomto případě se jedná o navýšení téměř o 50%.
V roce 2011 bylo vyřízeno 753 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 o PO, příslušníci zahajují
s viníkem správní, přestupkové nebo blokové řízení. V roce 2011 bylo
uděleno 54 blokových pokut v celkové výši 16.100,- Kč. Dále bylo
v přestupkovém

řízení

uloţeno

6

sankcí

v celkové

výši

2.700,- Kč.

Ve správním řízení byly uděleny dvěma právnickým osobám sankce ve výši
10.000,- Kč a respektive 50.000,-Kč.
Z důvodů věcné nepříslušnosti byl jeden podnět postoupen k šetření
jinému správnímu orgánu. Jednalo se o podnět na stavební úřad z důvodu
zjištění uţívání stavby v rozporu se souhlasem s uţíváním stavby (dříve
kolaudačním rozhodnutím).
Příslušníci

HZS

hl.

m.

Prahy

vytvářejí

materiály

a

podílejí

se na preventivně výchovné činnosti a školení jednotek Sborů dobrovolných
hasičů.
Data ze statistického sledování událostí se průběţně vyhodnocují
a operativně se reaguje dostupnými moţnostmi na zjištěné negativní jevy.
Kaţdý měsíc se provádí vyhodnocení dat jak poţárů, tak ostatních případů
pro bezpečnostní výbor Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).
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Příslušníci oddělení dokumentace v roce 2011 zdokumentovali pro účely
ZPP všech 2.510 šetřených 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 jak případů, tak i pořízené dokumentace.
d) Správní řízení
V rámci správního řízení bylo rozhodnuto o uloţení pokuty právnické
osobě nebo podnikající fyzické osobě v šesti případech, v jednom případě
bylo řešeno odvolání. Celková částka sankcí uloţených v rámci řízení byla za
rok 2011 ve výši 155.000,- Kč.

5.2 Činnost dotčeného orgánu podle zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění
pozdějších předpisů.
Integrované kontroly v oblasti prevence závaţných havárií probíhají
za řízení ČIŢP kaţdoročně v termínech podle schváleného plánu. V roce 2011
se HZS hl. m. Prahy zúčastnil následujících integrovaných kontrol:
Objekty zařazené do kategorie B:

Flaga s.r.o.
Kontrola
dokumentace

se

zaměřením

poţární

na

ochrany

kontrolu
včetně

bezpečnostní

poţární

dokumentace,

poplachové

směrnice,

evakuačních plánů a další dokumentace s nimi související. Při kontrole
nebyly shledány nedostatky.
Linde Gas, a.s.
Kontrola se zaměřením na bezpečnostní dokumentaci, systém školení
zaměstnanců a vedoucích pracovníků a hlubší kontrolu plnírny medicinálního
plynu. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.
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Objekty zařazené do kategorie A:

V této kategorii objektů, nespadajících pod zákon č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů byla provedena
pouze jedna kontrola, a to v objektu společnosti Pragochema spol. s r.o..
Z kontrol byly sepsány protokoly o výsledku kontroly, které byly řádně
projednány s představiteli kontrolovaného subjektu a postoupeny České
inspekci ţivotního prostředí. U ţádného z kontrolovaných subjektů nebyly
zjištěny závady závaţného charakteru, které by byly spojeny se zahájením
správního řízení.
V průběhu roku 2011 se nezměnil počet subjektů, na které se vztahuje
zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších
předpisů.

5.3 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 2011 zaměřena na realizaci
praktických

cvičení

pro

ţáky

a

studenty

formou

a námětových ukázek.
V rámci PVČ bylo v roce 2011 realizováno celkem:
- 3 praktická cvičení v mateřských školkách,
- 4 praktická cvičení na základních školách,
- 1 přednáška pro studenty PedFUK Praha,
- 1 přednáška pro ZŠ Plzeňská,
- 11 přednášek pro seniory,
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seminářů,

cvičení

- 3 komplexní akce projektu HASÍK,
- den IZS v Radotíně, den MČ v Praze - Šeberově,
- superpohár v T-ballu,
- Hasiči dětem (akce v Muzeu PČR),
- Praţská muzejní noc.
Kromě výše uvedených akcí se v rámci PVČ příslušníci HZS hl. m. Prahy
zúčastnili jednání s redakcemi měsíčníků MČ, jednání s odbory školství,
účastnili se porad ředitelů ZŠ a SŠ. Dále navázali spolupráci s OS ČČK
Praha 1 a 2 a jednali s metodiky při Pedagogicko psychologických
poradnách. Realizovali přednášku pro starosty MČ Praha 23 - 57 a navázali
spolupráci se Zdravotní pojišťovnou MV.
Den

záchranářů

v Letňanech

byl

z důvodu

stávky

provozovatelů

dopravních prostředků zrušen.
S Asociací Záchranný kruh byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci
v oblasti přípravy člověka na mimořádné události.
Současně byl zahájen projekt HASÍK, v jehoţ první fázi byl sestaven tým
instruktorů z řad příslušníků celého HZS hl. m. Prahy, kteří absolvovali
odborný kurz. V současné době probíhá druhá fáze projektu – vlastní
realizace projektu na vybraných školách.
b) Preventivně výchovná činnost organizovaná odborem prevence
- Přednáška pro 2. - 6. třídu na ZŠ T. G. Masaryka, náměstí Českého
povstání 6, Praha 6 v rámci akce „Hasík CZ – výchova dětí v oblasti
poţární ochrany a ochrany obyvatelstva“,
- přednášky na seminářích MV ČR se zaměřením na bezpečné bydlení –
7. – 9. června 2011, 29. – 30. listopadu 2011,
- přednášky pro dobrovolné hasiče, odborná příprava preventistů Sboru
dobrovolných hasičů,
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- přednáška poţární bezpečnost staveb pro právnické osoby zabývající
se projektovou činností,
2 Mezinárodní konference Červený kohout – aktivní účast formou
prezentace,
3 účast v komisi pro zkoušení odborně způsobilých osob,
4 aktivní účast při čtyřech zasedáních Technické normalizační komise,
podíl na tvorbě nových předpisů,
5 účast při 2 zasedáních Profesní komory poţární ochrany.

5.4 Ochrana obyvatelstva
1) Varování a vyrozumění
Cílem

HZS

a vyrozumění

hl.

m.

Prahy

obyvatelstva

hl.

v oblasti
m.

varování

Prahy

před

je

zajistit

následky

varování
vzniklých

mimořádných událostí většího rozsahu nebo vzniku krizové situace. Varování
obyvatelstva
systémem

v hlavním

varování

městě

je

a vyrozumění

zajišťováno
(JSVV)

a

celostátním

jednotným

autonomním systémem.

Vyrozumění je prováděno podle rozsahu mimořádné události a krizové
situace komunikačními systémy IZS 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. V současné době zajišťuje JSVV
v hl. m. Praze celkem 426 sirén, z toho 217 sirén rotačních a 209 sirén
elektronických.
V roce 2011 byla provedena modernizace 50 ks dálkových ovládání
rotačních sirén v majetku HZS hl. m. Prahy. V současné době je takto
zmodernizováno jiţ 119 ks dálkových ovládání rotačních sirén, které jsou
v majetku HZS hl. m. Prahy.
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Díky

stávajícímu

upgrade

dálkových

přijímačů

u rotačních

sirén

se podařilo pro potřebu vytvoření zón pokrytí signálem JSVV v okolí objektů,
zařazených do kategorií dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných
havárií, ve znění pozdějších předpisů vytvořit skupiny a umoţnit jejich
spuštění ze zadávacího terminálu CENTRUM. V současné době ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy začleňujeme do jednotlivých skupin i elektronické
sirény. Toto začlenění vzhledem k časové a finanční náročnosti stále probíhá.
Ke konci roku 2011 byly také ukončeny elektrorevize dodavatelskou
formou na všech koncových prvcích v majetku HZS hl. m. Prahy. Tyto revize
mají platnost do roku 2013.
2) Evakuace
Evakuace

obyvatelstva

o integrovaném

je

záchranném

řešena

systému

zákonem
a

o

č.

změně

239/2000

některých

Sb.,

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 2011 byla problematika evakuace řešena při školení
starostů obcí v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení, dále
při aktualizaci plánu evakuace jednotlivých městských částí hl. m. Prahy
a zejména při praktických cvičeních na ZŠ a SŠ.
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3) Nouzové přeţití a humanitární pomoc
Zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva postiţeného pohromou
je jedním z hlavních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.
Nouzové přeţití je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při
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 nouzového 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.
V operační pohotovosti je také připraven kontejner nouzového přeţití pro
rychlou, účinnou a neodkladnou pomoc obyvatelstvu při mimořádných
událostech.
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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
(STOÚ).
Plánem kontrol úkrytů pro rok 2011 bylo stanoveno provedení 88 kontrol
STOÚ, které jsou v působnosti HZS hl. m. Prahy. Z těchto plánovaných
kontrol jich bylo provedeno celkem 61. Mimo tento plán bylo provedeno
20 kontrol úkrytů, které byly privatizovány spolu s objekty, ve kterých
se úkryty nalézají.
Tyto mimořádné kontroly jsou odůvodněny změnou majitele úkrytu
a nutností zachytit současný technický stav a provést seznámení majitele
s úkrytovou problematikou dříve, neţ by mohlo z neznalosti dojít k závaţným
pochybením.
Během roku

2011 bylo písemnou formou podáno

devět návrhů

na vyřazení 12 úkrytů z evidence. Z těchto návrhů byly kladně vyřízeny dvě
ţádosti. Důvodem k vyřazení byla demolice objektů a nově uvaţovaná
výstavba nebo rekonstrukce objektů a vyuţití suterénu pro garáţe. V těchto
případech by úkryty byly příčinou bránění ekonomickému vyuţití pozemku
a nové výstavbě.
Vyřazení a demolice se týkala objektů BETATEL s.r.o. a AVIA a.s.,
kde byl jiţ dříve stavebním úřadem městské části vydán demoliční výměr
na budovy v areálu. Vyhověno nebylo v případě úkrytů České pošty, s. p.,
společnosti ABS Jets, a.s., a Ministerstva dopravy, které jsou v dobrém
stavu. Ostatní ţádosti jsou dosud v jednání. Jde o úkryty Gamatel s.r.o.,
Telefónica Czech Republic, a.s., a Barrandov studio, a.s.
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Při jednání o vyřazování úkrytů je vţdy poskytována komplexní
informace

o úkrytové

problematice

a

vyjádřena

snaha

úkrytového fondu. Tato jednání mívají velkou účinnost

o

zachování

a zjednodušují

administrativní proces.
Jako kaţdý rok byly poskytovány konzultace projektantům v oblasti
navrhování improvizovaných úkrytů. Oproti předchozím rokům významně
poklesl poţadavek na tento typ konzultací, protoţe většina projektantů se jiţ
seznámila s touto problematikou a uplatňuje ji trvale při projektové činnosti.
V průběhu provádění státních kontrol úkrytů je v rámci moţností prováděna
i osvěta majitelů úkrytů. Týká se zejména právního postavení majitelů
úkrytů ve vztahu k úkrytům, rady technické a organizační. Jako součást
konzultací s majiteli doporučujeme vyuţívat úkryty k civilním účelům.
V průběhu roku 2011 HZS hl. m. Prahy také organizačně zajistil pro
studenty odborných i obecně vzdělávacích škol návštěvu zajímavých úkrytů
s přednáškou, vztahující se k tématu. Obvykle je zájem ze strany Vyšší
odborné školy TRIVIS. Rovněţ byla provedena přednáška na téma ukrytí
obyvatelstva pro zahraniční návštěvu hasičů z Francie, USA a Velké Británie
s prohlídkou úkrytu ČD v Libni.

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 (SÚJB). 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 instalovány stacionární hlásiče úrovně radiace DC - 4D-82,
určené k nepřetrţitému monitorování radiační situace.
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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.

5.5 Havarijní a krizové plánování
a) Stav zpracování (aktualizace) krizového a havarijního plánu
kraje, vnějších havarijních plánů
V souvislosti s novelizací zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
probíhá v současné době tvorba nového Krizového plánu hl. m. Prahy
(KP hl. m. Prahy). Nový KP hl. m. Prahy by měl být dle schváleného
harmonogramu připraven do konce pololetí roku 2012.
Informace nutné pro aktualizaci Havarijního plánu hl. m. Prahy
(HP hl. m. Prahy) pro rok 2011 byly průběţně shromaţďovány z různých
zdrojů

a

souběţně

zapracovávány

do

dokumentu

tak,

aby

byl

HP hl. m. Prahy připraven pro zpracovávaný KP hl. m. Prahy do pololetí roku
2012.
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Formou ţádostí byly osloveny subjekty, podílející se na zpracování
dokumentů, především pak plánů konkrétních činností, tj. dotčené odbory
MHMP, Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Praha, Zdravotnická záchranná
sluţba hl. m. Prahy (ZZS HMP), Hygienická stanice hl. m. Prahy (HS HMP),
Městská veterinární správa v Praze (MěVS v Praze) a dotčené MČ.
Pro oblast vnějších havarijních plánů (VHP) se na území hlavního města
Prahy nacházejí dva objekty zařazené do skupiny B (ve smyslu zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů).
V okolí Výrobně distribučního centra Praha provozovatele Linde Gas a.s.
a v okolí Plnírny PB Satalice provozovatele Flaga s.r.o. byly MHMP stanoveny
zóny havarijního plánování (ZHP).
Pro vymezené oblasti ZHP se zpracovávají VHP. V roce 2011 se průběţně
aktualizovaly jiţ v dřívějším období vytvořené, ale dosud neschválené VHP.
V rámci častých jednání o aktualizaci vybraných plánů konkrétních
činností se zástupci Odboru krizového řízení MHMP byli v průběhu roku
osloveni téţ zástupci Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – Policie ČR
a MĚVS v Praze. Očekává se, ţe v závěru 1. pololetí roku 2012 budou oba
VHP v aktuálním stavu a opětovně zaslány MHMP k předloţení Bezpečnostní
radě hl. m. Prahy a následně schváleny primátorem hl. m. Prahy.

b) Spolupráce s krajským úřadem, obecními a ostatními správními
úřady
V souvislosti s účinností zákona č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů byla projednána zejména specifikace
změn, které novelizace krizového zákona přinesla dotčeným subjektům,
a vzájemná koordinovaná součinnost při řešení zpracování krizových plánů
na území hlavního města Prahy a problematika kritické infrastruktury.
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Byl zpracován harmonogram realizace opatření a postupů pro zpracování
krizových plánů na území hlavního města Prahy, který řeší zpracování
KP hl. m. Prahy a KP MČ Prahy 1 – 22. Bezpečnostní radě hl. m. Prahy byl
předloţen

k

projednání

harmonogram

zpracování

KP

hl.

m.

Prahy

v říjnu 2011. Harmonogram zpracování krizových plánů MČ Prahy 1 – 22
bude do jednotlivých bezpečnostních rad MČ Prahy 1 – 22 předloţen
k projednání během prvního pololetí roku 2012, dle konkrétních plánovaných
zasedání bezpečnostních rad MČ Prahy 1 – 22. Další spolupráce s MHMP,
MČ Praha 1 – 22 a ostatními správními úřady byla realizována zejména
při aktualizaci HP hl. m. Prahy a VHP subjektů Flaga s.r.o. a Linde Gas, a.s.

c) Sběr informací (informační systém ARGIS)
HZS 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), ve znění pozdějších předpisů vyuţíval „celostátní informační
systém ARGIS“. Právnické a podnikající fyzické osoby byly oslovovány
na základě výstupů z KP hl. m. Prahy, HP hl. m. Prahy a VHP.
V průběhu

roku

2011

bylo

prostřednictvím

Argisu

osloveno

cca 40 subjektů (potencionálních dodavatelů nezbytných dodávek, včetně
organizačních sloţek podniků). Oslovování bylo prováděno na základě
navrţení Magistrátem hl. m. Prahy a HZS hl. m. Prahy. Výběr dodavatelů byl
zaměřen zejména na oblast dekontaminace (persteril, chlornan sodný)
a na portfólio obchodních řetězců. Průběţně byla prováděna aktualizace
vybraných subjektů. Z velkých obchodních řetězců se jednalo o aktualizace
společností Kaufland, Lidl, BILLA, spol. s r.o. a další.
Průběţně byl řešen stav subjektů nově dislokovaných v hl. m. Praze
z ostatních
hl. m Prahu.

krajů

a

subjektů,

Spolupráce

které

v oblasti

změnily

nouzového

místo

podnikání

hospodářství

i s pracovníky dotčených Hasičských záchranných sborů krajů.
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mimo

probíhala

d) Vzdělávání
V souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení v podmínkách
hl. m. Prahy a v úzké spolupráci s MHMP HZS hl. m. Prahy připravil
a realizoval vzdělávání starostů městských částí Praha 23 – 57.
V rámci tohoto zaměstnání byli starostové seznámeni s všeobecnými
principy krizového řízení, základními právními předpisy, problematikou
ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, s tématy
psychologické pomoci, komunikace s veřejností při mimořádných událostech
a starostům byly téţ poskytnuty poznatky např. z oblasti veřejného pořádku
či zdravotnické záchranné sluţby. Pro přednáškovou činnost byli vyuţiti
lektoři z řad HZS hl. m. Prahy, PČR krajského ředitelství hl. m. Prahy, MHMP,
MP hl. m. Prahy a ZZS hl. m. Prahy.
Vzdělávání proběhlo ve dvou etapách, a to ve dnech 29. března 2011
a 31. března 2011 v rozsahu od 08:00 hod. do 13:30 hod. Přednášky byly
svým obsahem i rozsahem přizpůsobeny potřebám starostů vybraných
městských částí tak, aby poskytly nezbytné minimum účelných informací.
Z celkového počtu 35 oslovených starostů se jich zaměstnání zúčastnilo
devatenáct, tj. přibliţně 54%. V závěru zaměstnání byla starostům dána
moţnost prohlídky techniky na HS-5, kde bylo zaměstnání realizováno.
Vyhodnocení zaměstnání starostů obcí v souladu s účinnou Koncepcí
vzdělávání v oblasti krizového řízení bylo dle poţadavků zpracováno
a odesláno dne 6. dubna 2011 na MV-GŘ HZS ČR.
e) Krizové situace, příp. další činnosti
Krizový štáb HZS hl. m. Prahy byl v souladu s novelizací zákona
č. 240/2000

Sb.,

o

krizovém

řízení

a

o

změně

některých

zákonů

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejmenován na Skupinu
krizového řízení HZS hl. m. Prahy (SKŘ HZS hl. m. Prahy), slouţící jako
poradní a pracovní orgán pro rozhodování ředitele HZS hl. m. Prahy.
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Současně došlo k personálním a systematickým změnám ve sloţení,
činnosti a vyuţití stálé skupiny SKŘ HZS hl. m. Prahy, a to na základě
praktických zkušeností, které byly získány nejen během nácviku činnosti
SKŘ HZS hl. m. Prahy, ale i během reálného svolání SKŘ HZS hl. m. Prahy.
V souladu s dokumentací SKŘ HZS hl. m. Prahy nebylo v roce 2011
nezbytné provádět nácviky činnosti SKŘ HZS hl. m. Prahy, jelikoţ
se uskutečnila dvě reálná svolání. Jednalo se o zavedení preventivních
opatření při stávce odborů v hl. m. Praze dne 16. června 2011 a při návštěvě
hlavního města prezidentem Ruské federace ve dnech 7. a 8. prosince 2011.

5.6 Civilní nouzová připravenost
a) Strategie udrţitelného rozvoje, příp. další činnosti
HZS hl. m. Prahy v průběhu roku 2011 spolupracoval se Správou státních
hmotných rezerv (SSHR) v oblasti ochraňování pohotovostních zásob.
Dle pokynů SSHR byl rámcově navrţen rozpočet běţných výdajů na rok 2012
(150.000,- Kč) a dále zpracován Plán zkušebního provozu, výcviku obsluh
a pravidelných kontrol na materiálu SSHR pro rok 2012.
Na vybrané technice, uloţené v pohotovostních zásobách, byly provedeny
pravidelné revize, opravy a další servisní sluţby pro případ okamţitého
nasazení při záchranných a likvidačních pracích. Dodavatelsky byla
u vyprošťovacího kontejneru provedena revize techniky, oprava pojezdových
válců a oprava vyprošťovacího nářadí Holmatro, poškozeného při výcviku.
Dále pak u zařízení pro dekontaminaci osob byla provedena servisní
a revizní prohlídka plynového příslušenství a současně byla tato technika
vybavena náhradními obleky pro dekontaminované osoby. Další revize byly
provedeny

na

zařízení

pro

dekontaminaci

techniky,

na

čerpadlech

odvodňovacích souprav malých 10 l/s a na čerpadle ostatním upraveném
666 l/s. Samozřejmostí bylo také provedení elektrorevizí, které HZS hl. m.
Prahy zajistil vlastními silami.
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6) Úsek integrovaného záchranného systému
a operačního řízení
Úsek 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.

6.1 Činnost a připravenost sloţek IZS v hl. m. Praze
IZS v hl. m. Praze zahájil svoji činnost dne 1. ledna 2001 na základě
zákona o IZS. Uvedený zákon společně s dalšími zákony zahájil novou éru
řešení mimořádných událostí (MU), neboť byly legislativně určeny sloţky IZS,
jejich působnost a pravomoc, jakoţ i působnost a pravomoc státních orgánů a
orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických
osob a fyzických osob při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních
pracích a při ochraně obyvatelstva.
a) Dokumentace IZS
HZS hl. m. Prahy vede tuto dokumentaci IZS:
- Havarijní plán kraje, vnější havarijní plány,
- dohody o poskytnutí pomoci,
- dokumentaci

o

společných

záchranných

a

likvidačních

pracích

a statistické přehledy,
- dokumentaci o společných školeních, instruktáţích a cvičení sloţek IZS,
- plošné pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami PO,
- územně příslušný poplachový plán kraje,
- zdroje vody k hašení (zdolávání) poţárů.
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Odpovědnost za vedení výše uvedené dokumentace:
č.
1.
2.
3.

Dokument
havarijní plán kraje
(§ 25 vyhlášky č. 328/2001 Sb.)
vnější havarijní plán
(§ 26 vyhlášky č. 328/2001 Sb.)
dohody o poskytnutí pomoci
(§ 15 vyhlášky č. 328/2001 Sb.)

Odpovídá
OBOK
OBOK
OBIZ

dokumentace o společných záchranných a likvidačních
4. pracích a statistické přehledy
(§ 16 vyhlášky č. 328/2001 Sb.)

OBIZ

dokumentace o společných školeních, instruktáţích
5. a cvičení sloţek IZS
(§ 17 vyhlášky č. 328/2001 Sb.)

OBIZ

6.
7.

územně příslušný poplachový plán kraje
(§ 19 vyhlášky č. 328/2001 Sb.)
plošné pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami PO
(§ 27 zákona č. 133/1985 Sb.)

8. zdroje vody k hašení (zdolávání) poţárů

OBIZ
OBIZ
OBIZ

Pro potřebu provádění záchranných a likvidačních prací HZS hl. m. Prahy
uzavírá dohody o plánované pomoci na vyţádání a dohody o osobní a věcné
pomoci. Tyto dohody pomáhají sloţkám IZS rychle a efektivně nasazovat síly
a prostředky z jiných neţ vlastních zdrojů k provádění záchranných
a likvidačních prací.
Na základě uzavřených dohod se také provádí výcvik a školení
příslušníků HZS hl. m. Prahy se zaměstnanci dané firmy. Uzavření dohody
o plánované pomoci na vyţádání mezi MV-GŘ HZS ČR a MP hl. m. Prahy
se ukázalo jako velmi účelné a prospěšné pro urychlení zásahu jednotek
poţární ochrany.
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Dohoda

řeší

zásady

spolupráce

v oblasti

sluţební

záchranářské

kynologie při vyhledávání osob ve zřícených objektech a při plošném pátrání
po pohřešovaných osobách v terénu. Na základě této dohody jsou stráţníci
MP hl. m. Prahy prostřednictvím KOIS HZS hl. m. Prahy vyuţíváni hlavně
u případů při vyhledávání osob ve zřícených objektech.
Spolupráce na základě uzavřené dohody probíhá i při plánování
a provádění cvičení souvisejících s danou problematikou.
Poţární poplachový plán hl. m. Prahy je ve spolupráci s OBOK zpracován
na základě § 27 odst. 2 písm. a) zákona o PO.
Poslední aktualizace Poţárního poplachového plánu hl. m. Prahy byla
předloţena Radě hl. m. Prahy na podzim 2010 a v roce 2011 vydána podle
§ 44 odst. 2 zákona o hl. m. Praze a § 27 odst. 2 písm. a) zákona o PO pod
číslem 12 ve Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy.
Plošné pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami poţární ochrany
je ve spolupráci s odborem prevence zpracováno v souladu s § 27 odst.
2 písm. b) bod 1 zákona o PO. č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
Poslední aktualizace Zabezpečení plošného pokrytí území hl. m. Prahy
jednotkami poţární ochrany byla předloţena Radě hl. m. Prahy na podzim
2010 a v roce 2011 vydána podle § 44 odst. 2 zákona o hl. m. Praze a § 27
odst. 2 písm. a) zákona o PO pod číslem 13 ve Sbírce právních předpisů
hl. m. Prahy.
Z

hlediska

dojezdu

jednotek

HZS

hl.

m.

Prahy,

nedosahujeme

poţadovaných dojezdových časů v některých okrajových částech hlavního
města Prahy, které souvisejí s rozvojem města (např. nová výstavby, nové
dopravní stavby apod.).

~ 54 ~

b) Odborná příprava a cvičení sloţek IZS
V rámci odborné přípravy HZS hl. m. Prahy organizoval:
1) Instrukčně metodická zaměstnání (IMZ) velitelů stanic, čet a druţstev
HZS hl. m. Prahy se zaměřením na výkon sluţby,
2) IMZ s veliteli jednotek HZS podniků, které se konalo 24. října 2011
na HS-1 – základním tématem bylo školení o přípravě a údrţbě
informací, pouţívaných v operačním řízení a zpracování statistického
vyhodnocení údajů o událostech a o moţných vazbách na jiné
informační systémy,
3) IMZ s veliteli jednotek SDH,
4) velitelské dny s dobrovolnými hasiči z jednotek SDH městských částí
– provedení a ověření odborné přípravy velitelů a strojníků JPO III
a JPO V,
5) stáţe členů SDH u HZS hl. m. Prahy v průběhu celého roku,
6) školení nových členů městských zastupitelů,
7) součinnostní cvičení sloţek IZS, se zaměřením na koordinaci úkolů
jednotlivých sloţek při společném zásahu:
a) 31. března – divadlo Horní Počernice, Praha 9,
b) 24. května – neznámá látka na vodní ploše, Kyjský rybník,
c) 16. června – Domov pro seniory, Donovalská 2222, Praha 11,
d) 28. června – dopravní nehoda dodávkového vozidla,
převáţejícího anilín, a autobusu s větším mnoţstvím osob,
e)18. srpna – dopravní nehoda autobusu a tramvaje s větším
počtem zraněných osob,
f) 15. září – poţár místnosti ve 2. NP památkového objektu
Trojského zámku,
g) 14. prosince – horolezecká hala a lezecká stěna, Donovalská
1662, Praha 11.
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8) společné zaměstnání s představiteli sloţek IZS, které se konalo
na HZS DP, Sazečská, Praha 10,
- projednání typových činností STČ – 11/IZS, ptačí chřipka,
- vyhodnocení zkušeností ze strany HZS ČR, PČR a ostatních sloţek,
- seznámení s uspořádáním, technickým vybavením a zásahy HZS DP,
- organizace činností DP a.s. a HZS DP pro případ vzniku MU typu
„Chemické ohroţení metra“ s přihlédnutím k připravované typové
činnosti „Reakce na chemický útok v metru“,
- prohlídka poţární stanice Hostivař.

c) Příprava a řešení mimořádných událostí
K řešení mimořádných událostí je HZS hl. m. Prahy připraven na vysoké
úrovni. V současné době lze říci, ţe materiální vybavení je na dostatečné
úrovni. Zároveň je ale nutné konstatovat, ţe vzhledem k opotřebování
a stárnutí těchto prostředků je na základě sniţování finančních prostředků
předpoklad zhoršení stávající úrovně nejen v této oblasti. Hlavním úkolem
pro následující roky je tak zabezpečit dostatek finančních prostředků.
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 za účasti dalších
sloţek IZS.
V uplynulém období byla připravenost jednotek PO i ostatních sloţek IZS
prověřena zejména při likvidacích poţárů, kdy byl vyhlášen III. stupeň
poţárního poplachu dne 9. dubna 2011, Praha 1, ul. Kříţovnická - poţár
půdního prostoru, a dne 14. srpna 2011, Praha 13, Suchý vršek - poţár
střešní krytiny.
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Stručný popis:
Poţár půdního prostoru – Kříţovnická
Tento poţár střechy rohového obytného domu likvidovaly jednotky
HZS hl. m. Prahy a SDH Horní Měcholupy celkem pěti C proudy vody,
v dýchací technice a za pomoci výškové techniky. Poţárem byla poškozena
prakticky celá střecha, zplodinami hoření byly poškozeny půdní prostory.
Před příjezdem jednotek bylo příslušníky PČR evakuováno celkem 35
osob (dvě osoby z domu, 33 osob z restaurací v 1.NP).

Škoda, vzniklá poţárem, byla určena ve výši 3.000.000,- Kč. Jako příčina
poţáru byl určen špatný stav komínového tělesa z restaurace.

Poţár střešní krytiny – Suchý vršek:
Tento poţár střešní krytiny na ploše cca 15x30 m panelového domu
likvidovali příslušníci jednotek HZS hl. m. Prahy - stanice 1, 2, 6, 7, 8, 9
a SDH Řeporyje, Řepy a Stodůlky v dýchací technice pěti C proudy a za
pomoci výškové techniky. Poţárem byla celá krytina a dřevěná nosná
konstrukce na zasaţené ploše zcela zničena.
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Dle vyjádření správce objektu a stavbyvedoucího byla poţárem zničená
krytina určena k demolici.
Hasebním zásahem byly dále poškozeny byty a jejich vybavení pod
poţárem zasaţenou plochou. Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost
pracovníka stavební firmy při svařování asfaltové lepenky.

V roce 2011 nebyl na území hl. m. Prahy vyhlášen zvláštní stupeň
poţárního poplachu.
Likvidace

těchto

mimořádných událostí potvrdila,

ţe připravenost

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.

d) Spolupráce sloţek IZS
Spolupráce se základními sloţkami IZS:
Základní sloţky IZS, jak při přípravě na mimořádné událost, tak i při
jejich řešení spolupracují na všech úrovních řízení (strategická, operační,
taktická). Spolupráci základních sloţek IZS, která je prakticky denně
prověřována při zásahové činnosti, je moţné hodnotit jako výbornou.

~ 58 ~

K tomuto faktu přispívá i skutečnost, ţe např. některé stanice ZZS hl. m.
Prahy jsou dislokovány přímo na stanicích HZS hl. m. Prahy.
Případné nedostatky ve spolupráci jsou řešeny operativně, popř. bývají
řešeny v rámci IMZ, které jsou pořádány HZS hl. m. Prahy za účasti zástupců
základních sloţek IZS a přizvaných hostů.
Spolupráce s ostatními sloţkami:
Z

ostatních

sloţek

jsou

nejvíce

vyuţívány

pohotovostní

sluţby

MP hl. m. Prahy. Spolupráci s uvedenou sloţkou je moţné hodnotit rovněţ
velice pozitivně, je na úrovni základních sloţek.
Mimo pohotovostní sluţby (PRE, plyn, voda) a MP hl. m. Prahy jsou při
specifických zásazích (např. sesuv objektu apod.) vyuţívány i ostatní sloţky
IZS, se kterými jsou uzavřeny dohody o spolupráci.

e) Plošné pokrytí
V souladu s § 27 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o PO je ve spolupráci
s odborem prevence zpracováno plošné pokrytí území hl. m.

Prahy

jednotkami poţární ochrany.
V některých okrajových částech hl. m. Prahy, které souvisejí zejména
s rozvojem

města

(nová

bytová

výstavba,

dopravní

stavby

apod.),

nedosahujeme z hlediska dojezdu jednotek HZS hl. m. Prahy poţadovaných
dojezdových časů.

f)

Zdroje vody pro zdolávání poţárů

V souladu s § 27 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona o PO jsou ve spolupráci
s veliteli jednotlivých hasičských stanic zpracovávány seznamy zdrojů vod
pro

hašení

(zdolávání)

poţárů.

Seznam

v operativní dokumentaci.
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přírodních

zdrojů

je

veden

Poslední aktualizace Zabezpečení zdrojů vody pro hašení poţárů a určení
těchto zdrojů byla předloţena Radě hl. m. Prahy na podzim 2010 a v roce
2011 vydána podle § 44 odst. 2 zákona o hl. m. Praze a § 27 odst. 2 písm. a)
zákona o PO pod číslem 14 ve Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy.

g) Aktualizace dokumentace zdolávání poţárů
V současné právní úpravě poţární ochrany není uvedena povinnost
právního subjektu, který má, popř. měl, povinnost zpracovat dokumentaci
zdolávání poţáru (DZP) na základě § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o poţární
prevenci, ve znění pozdějších předpisů, oznamovat skutečnosti, týkající
se předkladatele DZP, jako např. zrušení právního subjektu, oznámení
skutečností, podle kterých nemusí DZP dále zpracovávat popř. aktualizovat
apod.
Na základě uvedených skutečností jsou na KOPIS v současné době
uloţeny z minulosti, mimo jiné, i DZP subjektů, u kterých je oprávněný
předpoklad, ţe jiţ neexistují, popř. změnily důvody pro jeho zpracování.
Z tohoto důvodu jsou postupně veliteli stanic vytypovávány zájmové objekty
popř. právní subjekty, u kterých je následně poţadována aktualizace DZP.
Tyto kroky by měly v budoucnu vést k částečné aktualizaci celého
souboru DZP uloţené na KOPIS.

h) Zákonné pojištění vozidel IZS
Na základě § 4 odst. 7 zákona o IZS a § 5 odst. b) zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla) ve znění pozdějších předpisů je na základě SIAŘ GŘ HZS
ČR č. 29/2004 Sb., veden seznam vozidel sloţek IZS s výjimkou z pojištění
odpovědnosti.

~ 60 ~

Přehled počtu vozidel ke dni 31. 12. 2011

č.

Složka IZS

1 HZS hl. m. Prahy

194

2 Policie ČR

370

3 Policejní prezidium

760

4 ZZS hl. m. Prahy

121

CELKEM
Poznámka:

Počet vozidel

1445

Uvedené počty vozidel jsou vzhledem k průběţné aktualizaci pouze orientační.

i) Výstavba nové hasičské stanice
V roce 2011, konkrétně dne 11. srpna, byla vyhlášením symbolického
prvního poplachu a poklepáním základního kamene zahájena stavba dlouho
očekávané hasičské stanice Modřany.
Hasičská stanice Modřany je umístěna v ulici Generála Šišky v blízkosti
křiţovatky s ulicí Levského. Její umístění je spojeno zejména s potřebou
sníţení dojezdových časů jednotek HZS hl. m. Prahy na sídliště Kamýk,
Lhotka, Modřany, Libuš, Písnice, Cholupice, Komořany, Hodkovičky, Točná
a částečně Braník a také s výstavbou nového silničního okruhu kolem Prahy.
Mimo uvedená sídliště se v předpokládaném hasebním okruhu nacházejí
i objekty např. INTERPHARMA a. s. Praha, letiště Točná a trţnice BOKAVE,
u kterých sníţení dojezdových časů můţe mít v případě mimořádné události
zásadní vliv na případný rozsah škod. Dále jsou v této lokalitě situovány
objekty OC Novodvorská, OBI Lhotecká, Domy s pečovatelskou sluţbou
a Sociálně ošetřovatelské centrum.
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Strategické umístění hasičské stanice Modřany odpovídá i případným
zásahům na řece Vltavě a poloha mimo záplavové území i zásahům
souvisejícím s případnou povodní. Mimo uvedené skutečnosti je umístění
hasičské

stanice

Modřany

zásadní

i

v

případě

pouţití

soupravy

protiepidemiologického zabezpečení ve Fakultní Thomayerově nemocnici.
V hasičské stanici Modřany budou mimo jednotky HZS hl. m Prahy
umístěna pracoviště KOPIS, TCTV-112 a OBOK, včetně zázemí.
HZS hl. m. Prahy věří, ţe hasičská stanice Modřany bude postavena
v termínu a v následujících letech budou realizovány i další plánované
hasičské stanice, aby byl v hlavním městě Praze, vzhledem k jeho rozvoji,
zachován vysoký bezpečnostní standard.

6.2 Jednotky poţární ochrany
a) Místa a dislokace sil a prostředků HZS hl. m. Prahy
Evidenční číslo
JPO
Kat.
okres Jednotka JPO

Typ JPO

Dislokace JPO
Praha 2, Sokolská 62

Zřizovatel

111

001

I

C3-A, Z

111

002

I

P4-A-E, O

111

003

I

P4-A, Z

111

004

I

P4-A, Z

111

005

I

P4-A - E,
O

111

006

I

P4-A, Z

111

007

I

P4-A-E, Z

111

008

I

P4-A, Z

Praha 5, V Sudech 1

HZS hl. m. Prahy

111

009

I

P4-A, Z

Praha 1, Praţský hrad

HZS hl. m. Prahy

111

010

I

P4-A, Z

Praha 9, K Radonicům
HZS hl. m. Prahy
305

Praha 6, Heyrovského
náměstí 1987
Praha 7, Argentinská
149
Praha 11, Květnového
vitězství 20

HZS hl. m. Prahy
HZS hl. m. Prahy
HZS hl. m. Prahy
HZS hl. m. Prahy

Praha 10, Průběţná 74 HZS hl. m. Prahy
Praha 4, Na Krčské
stráni 1366
Praha 5, Jinonická
1226
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HZS hl. m. Prahy
HZS hl. m. Prahy

b) Dislokace a přehled jednotek SDH MČ
Evidenční číslo
JPO
Okres Jednotka

Kat.
JPO

Dislokace JPO

Zřizovatel

111

101

JPO
III/1

Kunratice, Bořetínská 10, P - 4
148 00

111

102

JPO
III/1

Cholupice, Podchýšská 109, P - 4
MČ Praha 12
Cholupice

111

104

JPO
III/1

Písnice, Ladislava Coňka 318/6,
P-4, 142 00

MČ Praha - Libuš

111

110

JPO
III/1

Zbraslav, Ţitavského 571, P - 5
156 00

MČ Praha Zbraslav

111

113

JPO
III/1

Lipence, Na Bambouzku 457,
P - 5 155 31

MČ Praha - Lipence

111

114

JPO
III/1

Řeporyje, Hasičů 46,
P - 5 155 00

MČ Praha Řeporyje

111

115

JPO
III/1

Stodůlky, K Zahrádkám 2065,
P - 5 Stodůlky

MČ Praha 13

111

116

JPO
III/1

Zličín, Křivatcova 244,
P - 5 155 21

MČ Praha - Zličín

111

119

JPO
III/1

Řepy, Ţalanského 23,
P - 6 163 00

MČ Praha 17

111

120

JPO
III/1

Suchdol, K Mírám 1208/3,
P - 6, 165 00

MČ Praha - Suchdol

111

122

JPO
III/1

Lysolaje, Lysolajské údolí,
P - 6, 165 00

MČ Praha - Lysolaje

111

137

JPO
III/1

Satalice, K Radonicům 305,
P - 9, 190 15

MČ Praha - Satalice

111

140

JPO
III/1

Dolní Měcholupy, Ke Slatinám
500/9, P - 10 109 00

MČ Praha - Dolní
Měcholupy

111

141

JPO
III/1

Horní Měcholupy,
Hornoměcholupská 300, P-10

MČ Praha 15

111

144

JPO
III/1

Kolovraty, Nad Zbrojnicí 390,
P - 10, 103 00

MČ Praha Kolovraty
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MČ Praha Kunratice

Evidenční číslo
JPO
Okres Jednotka

Kat.
JPO

Dislokace JPO

Zřizovatel

111

103

JPO
V/N

111

105

JPO V

111

106

111

108

111

109

JPO V

Radotín, Náměstí Osvoboditelů 3,
MČ Praha 16
P-5, 153 00

111

112

JPO V

Velká Chuchle, Starochuchelská
7/20, P-5, 159 00

MČ Praha - Velká
Chuchle

111

117

JPO V

Lochkov, K Lahovské 193,
P - 5, 154 00

MČ Praha - Lochkov

111

118

JPO V

Třebonice,U Hasičské zbrojnice
20, P - 13, 155 00

MČ Praha 13

111

121

JPO V

Nebušice, Nebušická 56,
P-6 Nebušice, 164 00

MČ Praha Nebušice

111

123

JPO
V/N

U Milosrdných 14

MČ Praha 1

111

124

JPO V

Ďáblice, U Parkánu 765/6,
P - 8, 182 00

MČ Praha - Ďáblice

111

125

JPO V

Dubeč, Starodubečská 401,
P-10 Dubeč, 107 00

MČ Praha - Dubeč

111

126

JPO V

Březiněves, U Parku 140,
P-8 Březiněves,182 00

MČ Praha Březiněves

111

132

JPO V

Kbely, Touţimská 760,
P - 9, 197 00

MČ Praha 19

111

133

JPO V

111

134

JPO V

111

136

JPO V

Letňany, Touţimská 51,
P - 9, 199 00

MČ Praha 18

111

138

JPO V

Újezd nad Lesy, Staroújezdská
486,P-9,190 16

MČ Praha 21

111

145

JPO V

Benice, Květnového povstání 21,
P - 10 Benice, 103 00

MČ Praha - Benice

JPO
V/N
JPO
V/N

Za Poštovskou zahradou 479
Chodov, Bohuňova 1341/3,
P-11, 149 00
Libuš, Libušská ul.,
P - 4 Libuš, 142 00
Miškovice,

MČ Praha 9
MČ Praha 11
MČ Praha - Libuš
MČ Praha 9

Klánovice, Medinská 160,
P - 9 Klánovice
Koloděje, K Dubči 178,
P - 9, 190 00
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MČ Praha Klánovice
MČ Praha - Koloděje

c) Dislokace a přehled jednotek HZS podniků
Evidenční číslo
JPO

Kat.
JPO

Dislokace JPO

Zřizovatel

Okres Jednotka
111

601

JPO ČESKÁ TELEVIZE s.o., Kavčí Hory,
IV
P-4

ČESKÁ
TELEVIZE, s.o.

111

602

JPO DOPRAVNÍ PODNIK a.s., P-4,
IV
Sliačská 1

DOPRAVNÍ
PODNIK, a.s.

111

608

JPO Česká správa letišť, s. p., P-6,
IV
K Letišti 6/1019

Letiště Praha,a.s.

111

612

JPO FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL,
IV
P-5, V Úvalu 84

FN MOTOL

111

615

JPO ZENTIVA, a.s.,U Kabelovny 130,
IV
P-10, Dolní Měcholupy 130

ZENTIVA, k.s..

111

616

JPO
MITAS a.s., P-10, Švehlova 1900
IV

MITAS, a.s.

111

618

JPO SŢDC s.o., P-10, Chodovská
IV
1430/3a

SŢDC, s.o.

111

631

JPO KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
IV
a.s, P-4, 5. Května 1640/65

KONGRESOVÉ
CENTRUM
PRAHA, a.s.

d) Dislokace a přehled jednotek SDH podniků
Evidenční číslo
Kat.
JPO
JPO
Okres Jednotka
JPO
111
801
VI
JPO
111
802
VI
111

804

111

808

111

809

111

810

111

815

111

699

Dislokace JPO

SAPARIA a. s., Libušská 319, 142
00 P - 4
ČESKÁ POŠTA a.s., PJT Malešice,
Sazečská 7, P - 10
INTERPHARMA PRAHA a.s.,
JPO
Komořanská 55,
VI
JPO DP Autobusy Klíčov, Letňanská
VI 24, P-9
JPO DP Autobusy Řepy, Reinerova 6,
VI P-6
JPO DP Autobusy Kačerov,
VI Ke Garáţím 382, P-4
JPO DP Autobusy Vršovice, Nad
VI Vršovickou horou 80/1a, P-10
VOJENSKÁ JEDNOTKA LETIŠTĚ
JPO
KBELY, P-9, Mladoboleslavská 902
VI
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Zřizovatel
SAPARIA a. s.
ČESKÁ POŠTA
a.s.
INTERPHARMA
PRAHA a.s.
Dopravní podnik,
a.s.
Dopravní podnik,
a.s.
Dopravní podnik,
a.s.
Dopravní podnik,
a.s.
Ministerstvo
obrany ČR

e) technická,

odborná,

metodická

a

organizační

pomoc

jednotkám PO

1) Zajišťování pravidelných školení a výcviku strojníků a velitelů jednotek
SDH MČ:
- odborná příprava velitelů JSDH dne 5. března 2011,
- odborná příprava velitelů JSDH dne 12. října 2011,
- odborná příprava strojníků JSDH dne 12. listopadu 2011.

2) Odborná pomoc při zabezpečování nákupu, údrţby a oprav poţární
techniky a věcných prostředků PO SDH MČ:
- 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.

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

Odborná příprava jednotek probíhá dle Pokynu generálního ředitele HZS
ČR a náměstka MV, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné
odborné přípravy jednotek PO a příslušníků HZS ČR.
Tento pokyn je zpracován do Ročního plánu pravidelné odborné přípravy
jednotek PO a příslušníků HZS hl. m. Prahy, který je vydáván ve formě
Interního aktu řízení Ř 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.
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Odborná příprava strojníků probíhá dle Ročního plánu odborné přípravy
jednotek PO 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.
Odborná a metodická pomoc při zabezpečování chodu jednotek SDH je
poskytována při pravidelných jednáních odborné rady velitelů. V průběhu
roku 2011 se konalo celkem 10 zasedání odborné rady.

g) Cvičení jednotek HZS hl. m. Prahy dle plánu odborné přípravy
Termín/
směna
I.
čtvrtletí/
směna
„A“
I.
čtvrtletí/
směna
„B“
I.
čtvrtletí/
směna
„C“
II.
čtvrtletí/
směna
„A“
II.
čtvrtletí/
směna
„B“
II.
čtvrtletí/
směna
„C“

Místo

Námět cvičení

Hasební obvod HS 10

Poţár v divadle (Divadlo Horní Počernice)

Hasební obvod HS 6

Poţár v objektu zdravotnického zařízení

Hasební obvod HS 4

Poţár budovy s evakuací osob se
sníţenou pohyblivostí

Hasební obvod HS 5

Likvidace ropné skvrny na vodní ploše,
pouţití separátu

Hasební obvod HS 10

Poţár v průmyslovém objektu

Hasební obvod HS 7

Únik NL s dekontaminací osob
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Termín/
směna
III.
čtvrtletí/
směna
„A“
III.
čtvrtletí/
směna
„B“
III.
čtvrtletí/
směna
„C“
IV.
čtvrtletí/
směna
„A“
IV.
čtvrtletí/
směna
„B“
IV.
čtvrtletí/
směna
„C“

Místo

Námět cvičení

Hasební obvod HS 3

Poţár v historické budově (Trojský zámek)

Hasební obvod HS 7

Poţár ve velkokapacitních skladových
halách

Hasební obvod HS 5

DN tramvaje a autobusu

Hasební obvod HS 4

Poţár ve společných prostorech
(Multikino Galaxie)

Hasební obvod HS 1

Záchrana zavalených osob ze sutin

Hasební obvod HS 3

Radiační nehoda

h) Sportovní akce
Městská soutěţ v poţárním sportu
Městská soutěţ v poţárním sportu se konala 17. června 2011 na HS-6
a ve sportovním areálu Vodních staveb Hostivař. Soutěţ se řídila pravidly
poţárního sportu. Zúčastnila se jí druţstva jednotlivých směn, která zvítězila
ve směnových soutěţích v poţárním sportu 2010.
Závodníci ze třináctičlenných soutěţních druţstev absolvovali běh
na 100m s překáţkami, výstup pomocí hákového ţebříku do 4. podlaţí cvičné
věţe, štafetu 4x100m s překáţkami a poţární útok.
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Výsledky:
Běh na 100m
Pořadí

Příjmení:

Jméno:

1.

Šída

Michal

2.

Švejda

Radim

3.

Stýblo

Jindřich

Výstup na věž
Pořadí

Příjmení:

Jméno:

1.

Ševc

Martin

2.

Němeček

Miroslav

3.

Vobejda

Ladislav

Dvojboj
Pořadí

Příjmení

Jméno:

1.

Šída

Michal

2.

Vobejda

Ladislav

3.

Musil

Radek

Požární útok družstev
Pořadí

Druţstvo

čas

1.

Směna B

26,06 s

2.

Směna C2

35,17 s

3.

Směna A

35,51 s

4.

Směna C1

40,64 s

Celkové pořadí družstev
Pořadí

Druţstvo

1.

Směna B

2.

Směna C1

3.

Směna C2

4.

Směna A
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19 – 21. srpna 2011 proběhl v Ostravě XXXX. ročník Mistrovství ČR
v poţárním sportu druţstev HZS ČR a SH ČMS pod záštitou generálního
ředitele HZS ČR, HZS Moravskoslezského kraje a Sdruţení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.

V. mistrovství České republiky v disciplínách TFA
Dne 8. října 2011 proběhlo v prostoru před obchodním domem ARKÁDY
PANKRÁC, Praha 4 V. mistrovství České republiky v disciplínách TFA.
Pořadateli akce bylo MV-GŘ HZS ČR a HZS hl. m. Prahy.
Soutěţe se účastnilo 15 druţstev – po jednom z kaţdého HZS kraje a dále
jedno za HZS podniku. Vítězným druţstvem se stal výběr HZS podniku,
nejlepším závodníkem v kategorii nad 40 let se stal Daniel Kouřil (druţstvo
HZS podniku), nejlepším závodníkem kategorie do 40 let a zároveň celkovým
vítězem soutěţe byl Pavel Kubín (druţstvo HZS Královéhradeckého kraje).

Memoriál Františka Kohouta
Memoriál ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
se uskutečnil na HS-5 v Praze 10. Přihlášku letos podalo rekordních dvacet
druţstev, včetně tradičních hostů ze Slovenska. Druţstvo z Maďarska
a druţstvo z HZS Karlovarského kraje se na poslední chvíli ze soutěţe
omluvila.
Z osmnácti soutěţících čtyřčlenných druţstev podali nejlepší výkon hasiči
z HZS hl. m. Prahy, druzí byli hasiči z HZS Moravskoslezského kraje a třetí
hasiči Weber Rescue Třinec. Cenu za nejlepšího velitele si odnesl velitel týmu
HZS hl. m. Prahy Petr Novák a cenu za nejlepšího paramedika soutěţe získal
David Frnka z týmu HZS Moravskoslezského kraje.
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6.3 Operační a informační středisko
a) Činnost OPIS, spojení v PO a IZS
Standardní výkon sluţby je zabezpečen 24 příslušníky, rozdělenými
do tří směn ve sloţení 2 operační důstojníci (OD) a 6 operačních techniků.
Jeden z operačních techniků je určen za kaţdou směnu jako zástupce OD.
Provoz je 24hodinový, v případě MU je OPIS posilován příslušníky
z vlastních řad a z TCTV 112 a při poţadavku na specifický druh odbornosti
i dalšími příslušníky HZS hl. m. Prahy. Celkem bylo za rok 2011 na KOIS
přijato 79 275 volání a zaloţeno 8 472 událostí.
Příchozí volání 2011
Měsíc

Volání 112

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

38731
35486
39746
39090
39902
39147
36683
40008
41036
42816
40713
40940
474298

Volání 150
6024
5690
6842
7212
7094
7344
6726
6765
6807
6278
6184
6309
79275

Celkem
44755
41176
46588
46302
46996
46491
43409
46773
47843
49094
46897
47249
553573

Ostatní činnosti:
- v rámci výchovně vzdělávací činnosti probíhají na KOIS exkurze škol,
školek, odborných institucí,
- průběţná aktualizace databází v software RCS,
- školení příslušníků SDH,
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- pravidelná účast na školeních a schůzích 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,
- školení příslušníků směn jednotlivých HS operačními důstojníky KOIS.
V průběhu roku 2011 byla realizována instalace technologií firmy RCS.
Průběţně se validují potřebná data pro provoz nového systému. Technologiím
RCS byl věnován celý rok 2011. Bylo nutné definovat nové vazby a změnit
některé postupy práce dle nových technologií. Průběţně jsou zapojovány
související agendy do systému RCS. V roce 2011 to byla zejména stráţní
kniha, sjednocení systému výjezdových druţstev pro kvalitní podklady
systému SSU.
Vytvoření nového systému rajonizace HZS hl.m. Prahy a následná
implementace do systému RCS. V rámci optimalizace rajonizace byl od září
vytvořen rajón hasební obvod pro jednotku HS 9 mimo areál Praţského
hradu, na který jednotka vyjíţdí, pokud to dovolují početní stavy. Rajonizace
je nyní zcela vizualizovaná a zapracována v GIS HZS hl. m. Prahy.
Ve spolupráci s jednotkami a odborem IZS byla zahájena aktualizace
dokumentace zdolávání poţárů. Celkem bylo aktualizováno 118 objektů.
Objekty k aktualizaci vybrali zástupci jednotlivých HS dle jejich sloţitosti při
zásahu. Na výběru spolupracovalo KOIS a dodalo návrh na rozšíření těchto
objektů.
Byla zahájena úzká spolupráce s Odborem krizového řízení MHMP při
koncipování a následném testování provozu ISKŘ hl.m. Prahy. Ve druhé
polovině roku byl instalován klient tohoto systému na KOIS a zahájen
testovací provoz. Systém bude slouţit pro vzájemnou informovanost
o událostech na území hl.m. Prahy.
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Příslušníci OPIS se pravidelně zúčastňují odborných kurzů potřebných pro
výkon práce, odborných seminářů a školení pořádaných MV-GŘ HZS ČR,
HZS hl. m. Prahy a dalšími organizacemi. Průběţně dochází k rozšiřování
jazykové vybavenosti příslušníků KOIS. V roce 2011 se OD věnovali zejména
jednotkám SDH.
Dochází k jiţ pravidelným odborným stáţím v rámci rotace příslušníků
mezi směnami. Při dostatečném počtu techniků TCTV 112 probíhají sluţby
techniků TCTV 112 na operačním středisku formou stáţe.

b) Centrum tísňového volání 112
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
hodin, tedy reţim nepřetrţitého provozu.
Rok 2011 byl věnován opět personální politice, naplnění poţadovaných
stavů nutných pro standardní provoz linky 112. Z minulých období vyplynula
potřeba

dlouhodobé

práce

s operátory.

Velký

důraz

ze

strany

HZS hl. m. Prahy je kladen na rychlé a správné vyhodnocení volání. Celkem
bylo na TCTV přijato 474 298 volání a zaloţeno 48 461 událostí.
Ostatní činnosti:
- pravidelné motivační schůzky,
- rozšíření působnosti operátorů směrem k fungování systému,
- psychologická

podpora

-

zahájení

pravidelných

psychologických

školení,
- průběţné rozšiřování jazykové vybavenosti operátorů linky 112.
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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 a ruského jazyka probíhá formou konverzací
s lektorkou PhDr. Jitkou Vodičkovou – také v pravidelných intervalech,
dle časového vytíţení operátorů.
Celkem 7 operátorů absolvovalo zkoušku 1. aţ 3.stupně na Vyšší
policejní škole MV v Praze – Hrdlořezy z anglického, německého a ruského
jazyka. Další 4 operátoři na této škole absolvují kurz ruského jazyka
v rozsahu 7 týdnů, zakončený zkouškou. Dále se operátoři účastní kurzů
francouzštiny, němčiny a angličtiny, pořádaných touto školou.
Příslušníci TCTV se pravidelně zúčastňují odborných kurzů, potřebných
pro výkon práce na TCTV, ve Školicím a výcvikovém středisku HZS ČR
a v SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek. Dále se někteří účastní odborné
přípravy

v poskytování

první

psychické

pomoci,

organizované

psychologickým pracovištěm HZS hl. m. Prahy.

c) Pult centralizované ochrany

V současné době je ve stádiu realizace připojení 68 subjektů, 124 objektů
je v trvalém provozu a 159 objektů ve zkušebním provozu. Celkový příjem za
oblast PCO dosáhl v roce 2011 částky 183.000,- Kč.
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.
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6.4 Speciální sluţby
a) Chemická sluţba
Chemická sluţba HZS hl. m. Prahy byla v roce 2011 zajišťována
24 příslušníky oddělení chemické sluţby (ODCH), přičemţ tři příslušníci byli
v denní směně a po sedmi příslušnících bylo ve třísměnném 24hodinovém
provozu.
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 je 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 CO z karem, výjezdy na tzv.„bílé prášky“, likvidace rtuti,
znečistěné vodní toky, zjišťování přítomnosti RA látek, BCHL, ale i ptačí
chřipka apod. Chemici jsou vţdy poradním orgánem velitele zásahu.
Součástí těchto zásahů je dekontaminace zasahujících příslušníků
a techniky od nebezpečných látek, stejně tak i desinfekce povrchů při
podezření z pouţití těchto látek.
Dalším úkolem výjezdové sluţby je zajištění dostatečného mnoţství
dýchací techniky u poţáru nebo jiné události, vyţadující tuto techniku. Jedná
se o dýchací přístroje, křísicí přístroje, vyváděcí kukly, filtry, respirátory,
ochranné chemické obleky různého typu, hasicí přístroje.
Týlová práce ODCH spočívá především v plnění dýchací techniky
a oţivovacích

přístrojů

pouţitých

dostatečného

mnoţství

sorpčního materiálu v podobě několika druhů

sorbentů,

sorpčních

tkanin,

na

hadů,

místě

pěnidel,

zásahu,

dále

desinfekčních

v zajištění
prostředků

a materiálu pro vlastní desinfekci, hasicích přístrojů a plnicích médií.
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Další činností, prováděnou ODCH, bylo v roce 2011 zajišťování
pravidelných kalibrací detekčních přístrojů, tlakových rozvodů a školení
na speciální činnosti. 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 NL 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.
Vzhledem k tomu, ţe modul IKIS vykazoval chyby, po vyřešení problémů
dodavatelem byly údaje do něj opět zadány.
Stejně tak se pokračuje ve zprovoznění vyhodnocovacího terminálu TED
na odečtení dávek osobních dozimetrů k radioaktivnímu záření s programem
SEOD. I zde jsou chyby, které jsou řešeny s dodavatelem zařízení.
Do dalších činností patřilo pravidelné školení příslušníků ve všech
směnách na všech stanicích HZS v rámci Plánu školení a výcviku u HZS hl.
m. Prahy. 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 hl.
m. Prahy, např. HS hl. m. Prahy, Toxikologické středisko, VŠCHT,
Policie OKTE

(Oddělení

kriminalisticko-technických

expertiz),

URNA,

Pyrotechnická sluţba, SÚJB, SÚJCHBO, SVÚ, AČR apod.
V roce 2011 vyjeli příslušníci ODCH celkem k 162 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.
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V roce 2011 bylo dokončeno úplné přezbrojení dýchací techniky na nový
typ Dräger. Dýchací přístroje i kompresor jsou vyuţívány v maximální moţné
míře. V roce 2011 byly pořízeny 2 kusy detekčních přístrojů nové generace
G 460, které nahradily staré, jiţ nepouţitelné přístroje, a také nafukovací
dekontaminační sprcha GTX-SO4 pro hasiče.
V nevyuţívaných prostorách stanice, kde byla vybudována plně
automatická myčka chemických obleků a zřízena zkušebna těchto obleků,
se provádějí zkoušky a veškerá údrţba obleků. Dále je tento prostor
vyuţíván jako sklad chemických obleků.

b) Technická sluţba
Oddělení technické sluţby (ODTS) plnilo v roce 2011 úkoly stanovené
Řádem

technické

sluţby

a

také

úkoly

určené Organizačním

řádem

HZS hl. m. Prahy. Veškeré činnosti oddělení jsou prováděny třemi příslušníky
v denní sluţbě a šesti občanskými zaměstnanci na pracovištích HS-3, HS-5
a HS-6. Na stanicích jsou dosud neobsazena tři místa techniků technické
sluţby, a to ve směně C na stanicích HS-2, HS-3 a HS-9. Plnění jejich úkolů
musí zajišťovat v nutném rozsahu technici z ostatních směn.
V uplynulém roce ODTS plnilo mimo jiné tyto úkoly:
- provedení nedestruktivních zkoušek nastavovacích ţebříků,
- provedení pravidelných revizí technických prostředků podle platných
předpisů,
- provádění údrţby, čištění, kontroly a zásobování stanic základními
hadicovými prostředky prostřednictvím pracoviště na HS-6,
- vyškolení 12 příslušníků firmou MSA Safety Czech s.r.o. pro revize,
servis a údrţbu přileb Gallet,
- zajišťovalo hospodaření s PHM a provozními kapalinami a likvidaci
odpadů s nimi souvisejících, včetně sledování nákladů na provoz
vozidel a motorových agregátů,
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- zajištění 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,
- provedení školení obsluhy nakladače BOBCAT, obsluhy motorových
vozíků a školení profesní způsobilosti řidičů a řidičů referentů,
- spolupracovalo s lezci, potápěči a odřadem USAR HZS hl. m. Prahy při
nákupu, opravách, revizích a obměně technických prostředků nutných
pro plnění úkolů těchto skupin.
25. listopadu 2011 byl MV-GŘ HZS ČR přebrán do uţívání program IKIS
II, modul technická sluţba. Po jeho zkušebním provozu v první polovině roku
2012 se počítá s jeho plným vyuţitím pro plnění poţadavků technické sluţby.

c) Strojní sluţba
Oddělení strojní sluţby (ODSS) zabezpečovalo v roce 2011 úkoly
a akceschopnost poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany
dle Řádu strojní sluţby a interních aktů řízení, vydaných v minulém roce.
ODSS spolupracovalo s MV-GŘ HZS ČR na tvorbě nových technických
podmínek pro pořízení poţární techniky a připomínkovalo chystanou
novelizaci

řádu

strojní

sluţby.

Dále

připravovalo

investiční

záměry

a 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.
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HZS hl. m. Prahy pro zabezpečení plnění úkolů provozovalo v roce 2011
180 vozidel a 13 plavidel.
Rozdělení vozidel HZS hl. m. Prahy, stav k 31.12. 2011
druh vozidla
Zásahový poţární automobil

počet
108

Pomocný automobil

15

Osobní automobil M1

33

Osobní automobil N1

2

Nákladní automobil N2

3

Přípojné vozidlo

17

Stavební stroj

1

Sněţný skútr

1

Zásahové poţární automobily HZS hl. m. Prahy, stav 31.12. 2011
druh poţárního automobilu

počet

Automobilový jeřáb

2

Automobilová plošina

3

Automobilový ţebřík

13

Cisternová automobilová
stříkačka

43

Poţární kontejnerový nosič /
kontejner

4 / 10

Plynový hasící automobil

4

Protiplynový automobil

2

Rychlý zásahový automobil

6

Technický automobil

16

Velitelský automobil

14

Vyšetřovací automobil
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1

V roce 2011 se podařilo naplnit početní stav, ODSS má celkem
18 příslušníků,
(vč. vedoucího

z

toho

v

oddělení)

denním

a

provoz

reţimu

pracuje

šest

příslušníků

dílny

zajišťuje

12

příslušníků

ve 24 hodinové sluţbě (4 na směnu).
V roce 2011 bylo zajištěno 204 oprav dodavatelsky a provedeno 636
oprav PT v dílnách ODSS.
Dílna HS-3 Holešovice
V roce 2011 bylo částečné vyměněno strojní vybavení dílny, byla
pořízena dvoukotoučová bruska a pila na kov, v rámci finančních moţností
byly dále pořízeny speciální přípravky pro rozšíření rozsahu oprav provádění
ve vlastních dílnách. Dílna je dále vybavena svářečkami kovů, hliníku,
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, který prošel opravou
karosérie.
Dílna HS-5 Strašnice
Zde se nachází stání pro nákladní vozidlo s montáţní jámou a heverem,
stání pro osobní vozidlo se sloupovým heverem
je dále

vybavena

svářečkou

kovů,

autogenní

a akumulátorovna. Dílna
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 polovině roku byla na odstavných plochách
trvale umístěna dekontaminační linka, dříve dislokovaná ve skladu logistiky
HZS hl. m. Prahy v Jílovém u Prahy.
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V roce 2011 pokračovala obměna poţární techniky a věcných prostředků
poţární ochrany. Byl pořízen nový technický automobil TA-L1, kterým bylo
nahrazeno vozidlo na HS-6 z roku 1992. Dále byly pořízeny tři sady
hydraulického vyprošťovacího zařízení. Pro zmírnění stárnutí a opotřebení
techniky se podařilo realizovat dvě generální opravy vozidel, a to AZ 30
a CAS 24.
Dalším velkým úkolem strojní sluţby byla prevence dopravní nehodovosti
(DN).

V

roce

2011

řešilo

ODSS

28

dopravních

nehod

vozidel

HZS hl. m. Prahy. Přes hustotu provozu a stále větší počet konfliktních situací
nedošlo k dopravní nehodě s váţným zraněním ani ke škodě velkého
rozsahu. Pomalý postup obměny techniky, vázaný na přidělené finanční
prostředky nezastavuje stárnutí vozového parku, i tak 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.

d) Informační systémy
V oblasti informační sluţby se činnost odboru 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.

a telefonních systémů), včetně odstraňování jejich chyb a poruch.
Hlavní informační systémy:
- IKIS, IKIS II – podpora,
- eSSL GINIS – systém spisové sluţby,
- Ekonomický systém SAP R3 EKIS,
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radiových

- Webová prezentace stránky HZSPRAHA.CZ,
- INTRANET – HZSPORTAL,
- 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,
- Databáze SQL - Osobní evidence, Sklad, Fakturace, Fyzická příprava,
- SSU – Statistické sledování událostí,
- ISV SPOJAŘ - dispečerský systém, který je vyuţíván operačním
střediskem v rámci operačního řízení
- VEMA (modul PAM) - Ekonomický systém pro zpracování mzdových
agend,
- Systém správy certifikačních podpisů,
- HelpDesk HZS hl. m. Prahy (elektronický systém pro hlášení chyb a
poţadavků),
- Systém VYDRA.
Komunikační systémy:
- digitální systém - MATRA PEGAS – operační úroveň
( taktická ve zkušebním provozu na třech stanicích ),
- analogový systém, staniční rozhlasy, telefonní subsystém ALCATEL.

Odbor komunikační a informační sluţby garantuje zavádění a pouţívání
informačních technologií, vykonává správu výpočetní techniky a software
u HZS hl. m. Prahy, poskytuje servis výpočetní techniky, software a
uţivatelskou podporu zaměstnancům HZS hl. m. Prahy.
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V roce 2011:
- vytvořil koncepci pouţívání, zavádění a rozvoje informačních technologií
v rámci HZS hl. m. Prahy a zajišťuje jejich instalace a implementace,
- zajistil nákup veškerých informačních technologií pro HZS hl. m. Prahy,
- zajistil základní školení zaměstnanců HZS hl. m. Prahy na obsluhu
softwarových a hardwarových prostředků,
- vytvořil informační systém pro potřeby sboru (soubor programových
aplikací, které poskytují data a informace pro výkon činností
HZS hl. m. Prahy). Vytváří koncepci informačního systému a zajišťuje
jeho rozvoj; přizpůsobuje programové aplikace informačního systému
potřebám sboru a koordinuje činnost v rámci resortu,
- vytvořil a přizpůsobuje software, který je součástí informačního
systému, pro potřeby HZS hl. m. Prahy,
- 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,
- vytvořil

koncepci

správy

báze

dat

informačního

systému

HZS hl. m. Prahy,
- zajistil

ochranu

dat

informačního

systému

před

neoprávněným

k určeným

subsystémům

přístupem a před napadením počítačovými viry,
- zajistil

oprávněným

osobám

přístup

informačního systému,
- zálohoval veškerá data informačního systému a v případě potřeby
je ze záloţních kopií obnovuje,
- hlavní náplní útvaru je správa ekonomických informačních systémů
pro pracoviště HZS hl. m. Prahy.
- zajišťuje dodrţování pravidel pro vyuţívání počítačových programů
vyplývajících z Nařízení vlády č.624/2001.
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V roce

2011

byl

nasazen

automatický

síťový

systém

AuditPro

(systém pro aktivní správu softwarových licencí), který zjednodušil a urychlil
kontrolu počítačových programů, instalovaných na síťových počítačích.
Nasazení automatického síťového systému probíhalo v následujících
etapách:
Od 5. 3. 2011 – HS-1 (celkem zauditováno 122 síťových počítačů),
od 28. 11. 2011 - HS-2, HS-3, HS-5, HS-7, HS-8 (celkem zauditováno
52 síťových počítačů), počítače v ostatních objektech a lokální počítače
(celkově zauditováno 64 počítačů).
V následujícím roce zbývá zprovoznit automatický síťový audit počítačů
v objektech HS-4, HS-6, HS-9, HS-10 a v objektu Olšanská.

6.5 Zásahová činnost jednotek v uplynulém roce
a) Statistika zásahové činnosti
Data ze statistického sledování událostí se průběţně vyhodnocují
a operativně se reaguje dostupnými moţnostmi na zjištěné negativní jevy.
Kaţdý měsíc se provádí vyhodnocení dat jak poţárů, tak ostatních
případů pro bezpečnostní výbor MHMP.
Statistická ročenka HZS hl. m. Prahy je dostupná na webové stránce
http://www.hzspraha.cz/soubory/sr_2011.pdf.
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b) Přehled závaţných mimořádných událostí a jejich následků

POŢÁR OBJEKTU URČENÉHO K DEMOLICI S ÚMRTÍM
Praha 8, Sokolovská 88/91
OHLÁŠENO 5. 1. 2011 v 15.08
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 usmrcená osoba
hmotná škoda nevznikla
2 zraněné osoby

2 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1 a 3 likvidovaly v dýchací technice
1C proudem poţár odpadu v opuštěném objektu obývaném osobami bez
přístřeší. V době poţáru opustilo objekt cca devět osob. V zadní části objektu
bylo během zásahu objeveno torzo lidského těla (muţ cca 35 let). Místo
vzniku

poţáru

bylo

zcela

zničeno.

Příčinou

vzniku

poţáru

byla

pravděpodobně nedbalost při pouţívání otevřeného plamene, nelze vyloučit
úmyslné zapálení.
POŢÁR BYTU – Praha 8, Hlivická 418/20
OHLÁŠENO 5. 1. 2011 v 15.24
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000.000,- Kč hmotná škoda
1 zraněná osoba
9 osob zachráněných
25 osob evakuovaných

4 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 3, 5, 6 a 10 likvidovaly poţár bytové
jednotky v 9.NP panelového obytného domu. V době dojezdu prvé jednotky
hořel byt v plném rozsahu. Byly nasazeny 2C proudy s vodou od cisteren,
jeden vnitřkem domu, druhý po přistaveném automobilovém ţebříku.
Poţárem byla zcela zničena jedna místnost a další místnosti v bytě 3+kk
byly poškozeny sálavým teplem a zplodinami hoření. Příčinou vzniku poţáru
byla technická závada elektroinstalace – počítače.
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POŢÁR BYTU S ÚMRTÍM – Praha 2, Oldřichova 5418/12
OHLÁŠENO 8. 1. 2011 v 21.10
NÁSLEDKY POŽÁRU:
1 usmrcená osoba
hmotná škoda nevznikla

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 1 byla vyslána k výskytu kouře
v obytném domě. Průzkumem byl zjištěn likvidovaný poţár potravin v hrnci.
Před příjezdem jednotky HZS hl. m. Prahy provedli příslušníci Policie ČR
násilný vstup, z bytu zachránili jednu osobu a provedli likvidaci poţáru.
Jednotka prováděla do příjezdu ZZS resuscitaci a odvětrala byt
přirozenou cestou.
Příčinou vzniku poţáru byla nedbalost při přípravě potravin nebo
zdravotní potíţe uţivatelky. Uţivatelku bytu se ani po následné péči ZZS
nepodařilo oţivit.
OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM – Praha 7, Veletrţní 46
OHLÁŠENO 29. 1. 2011 v 21.33
Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 3 provedla měření koncentrace CO
v bytovém domě. Vzhledem k poruše plynového spotřebiče bylo naměřeno
180PPM CO. Šest nadýchaných osob (2 dospělé osoby a 4 děti) bylo předáno
do péče ZZS.
NAHLÁŠENÝ NVS – Praha 1, Karmelitská 7
OHLÁŠENO 19. 5. 2011 v 12.10
Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1 a 5 byly přivolány k případu
nahlášeného nástraţného výbušného systému v domě. Jednotky na místě
asistovaly Policii ČR.
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POŢÁR BYTU – Praha 2, Legerova 1815/33
OHLÁŠENO 14. 2. 2011 v 23.42
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

300.000,- Kč hmotná škoda
3 zraněné osoby
3 zachráněné osoby

1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 1 likvidovala v dýchací technice
jedním C proudem poţár vybavení bytové jednotky ve 2.NP bytového domu.
Při poţáru byli zplodinami hoření intoxikováni dva uţivatelé bytu a jeden
z nájemníků domu. Všichni tři byli ZZS odvezeni k nemocničnímu ošetření.
Další tři osoby byly zachráněny pomocí dýchací techniky. V bytě byl nalezen
králík majitele bytu, který byl předán pracovníkům Pet-Medic. Ohledáním na
místě bylo zjištěno, ţe plamenným hořením bylo zničeno vybavení obývacího
pokoje v blízkosti ohniska poţáru. Poţárem bylo dále poškozeno ostatní
vybavení pokoje. Zplodinami hoření bylo očazeno vybavení a stěny celého
bytu a části domovní chodby. Příčinou vzniku poţáru bylo pravděpodobně
poškození izolace přívodních vodičů jednoho z el. spotřebičů, které způsobil
volně pobíhající králík majitele bytu. Vyloučit nelze ani technickou závadu
jednoho z el. spotřebičů.
POŢÁR PŮDNÍHO PROSTORU A BYTU – Praha 5, Holečkova 802/91
OHLÁŠENO 8. 3. 2011 v 02.23
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

3.000.000,- Kč hmotná škoda
30 evakuovaných osob

3 jednotky HZS hl m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1, 5 a 7 likvidovaly dvěma C proudy
rozsáhlý poţár půdního prostoru činţovního domu. Poţárem byl zasaţen
půdní prostor na ploše cca 15x15 metrů. Dále se poţár částečně rozšířil do
prostor jednoho z bytů, který byl na úrovni půdních prostor. V průběhu
hasebního zásahu bylo ze zasaţeného objektu evakuováno 30 osob. Příčinou
vzniku

poţáru

bylo

s největší

pravděpodobností

neznámým pachatelem.
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úmyslné

zapálení

POŢÁR BYTU – Praha 10, Rubensova 2183/16
OHLÁŠENO 23. 3. 2011 v 15.41
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000.000,- Kč hmotná škoda

2 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 5 a 6 likvidovaly pomocí 1C poţár
sauny, instalované v koupelně bytové jednotky 3+1 v 8.NP obytného
panelového domu. Plamenným hořením bylo zničeno vybavení koupelny
a předsíně, sálavým teplem a zplodinami hoření bylo poškozeno ostatní
vybavení bytu. Příčina vzniku poţáru má souvislost s elektrickým topidlem
v sauně (spotřebič byl v době kritické pro vznik poţáru v provozu), zřejmě se
jednalo o nedbalost, nelze vyloučit ani technickou závadu.

POŢÁR RODINNÉHO DOMU – Praha 4, Praţského povstání 761/5
OHLÁŠENO 1. 4. 2011 v 22.13
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000,- Kč hmotná škoda
škoda
5 zraněných osob

1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 6 likvidovala v dýchací technice 1C
proudem poţár pohovky v rodinném domku. Při poţáru se čtyři osoby
nadýchaly zplodin hoření a jedna utrpěla popáleniny rukou a obličeje.
Popálenému byla poskytnuta první pomoc příslušníky jednotky za pomoci
Saturnu Oxi. Všech pět osob bylo odvezeno ZZS k vyšetření v nemocnici.
Z prostor domu byli vyvedeni dva psi a předáni Městské policii. Jednotka
následně odvětrala objekt přetlakovou ventilací. Poţárem byla zasaţena
stará pohovka, skříň a omítka stěny. Vnitřek objektu byl očazen zplodinami
hoření. Pro podezření uţivatelů na úmyslný útok zápalnou lahví se na místo
dostavila

výjezdová kriminalistická

skupina

a

byl

povolán

pes

na

vyhledávání akcelerantů hoření. Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně
neopatrnost při kouření či pouţívání svíčky.
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POŢÁR NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU – Praha 5, Kukulova bez č.
OHLÁŠENO 5. 4. 2011 v 09.11
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

100.000,- Kč hmotná škoda
1 zraněný zasahující hasič

1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 2 likvidovala 1C proudem poţár
nákladního automobilu Tatra S3 815. Při poţáru došlo roztrţením hořící
pneumatiky ke zranění příslušníka HZS hl. m. Prahy. Byl převezen ZZS
do nemocnice na ošetření. Poţárem, který vznikl v motorovém prostoru, byl
zasaţen motor a kabina. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada
(pravděpodobně únik oleje na horké části motoru).
POŢÁR STŘECHY – Praha 1, Křiţovnická 60/10
OHLÁŠENO 9. 4. 2011 v 15.30
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

3.000.000,- Kč hmotná škoda

6 jednotek HZS hl. m. Prahy
1 jednotka SDH

Jednotky HZS hl. m. Prahy a SDH Horní Měcholupy likvidovaly v dýchací
technice celkem pěti C proudy vody poţár střechy rohového obytného domu.
Poţárem byla poškozena prakticky celá střecha, zplodinami hoření byly
poškozeny půdní prostory. Příčinou vzniku poţáru byl špatný stav
komínového zařízení z pizzerie. Před příjezdem jednotek bylo příslušníky
Policie ČR evakuováno celkem 35 osob (dvě osoby z domu, 33 osob
z restaurací v 1.NP).
NAHLÁŠENÝ NVS – Praha 9, Kolbenova 510/50
OHLÁŠENO 28. 5. 2011 v 21.25
Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 3 a 10 byly přivolány k případu
nahlášeného nástraţného výbušného systému v prodejně nábytku. Jednotky
na místě asistovaly Policii ČR.
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POŢÁR PLYNU – Praha 6, Za Strahovem 589/21
OHLÁŠENO 13. 4. 2011 v 08.52
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

100.000,- Kč hmotná škoda
28 evakuovaných osob

2 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 2 a 7 likvidovaly poţár plynu
unikajícího z potrubí ve výkopu na chodníku před obytným domem. Poţár byl
likvidován pomocí pěny, CO2 a vody. Poţárem byla zasaţena fasáda domu,
vchodové dveře, pojistková skříň a obnaţené kabely ve výkopu. Na místě byli
pracovníci

firmy

provádějící

opravu

plynového

potrubí

a

dostavili

se pracovníci pohotovostí Praţské plynárenské, a. s. a Praţské energetiky,
a. s., kteří odpojili el. energii a ve spolupráci s jednotkami HZS hl. m. Prahy
provedli opravu plynového potrubí. Jednotka evakuovala z přilehlého objektu
celkem 28 osob. Příčinou vzniku poţáru bylo zanedbání bezpečnostních
předpisů.
DOPRAVNÍ NEHODA AUTOBUSU MHD S ÚMRTÍM – Praha 17, Sárská
OHLÁŠENO 18. 4. 2011 v 10.02
Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 2, 7 a 8, byly vyslány k případu
dopravní nehody autobusu, zajišťujícího kyvadlovou dopravu mezi stanicí
metra Zličín a OC Globus. Autobus fy City Liner s 16 cestujícími osobami
se při dopravní nehodě zřítil do cca 15 m hluboké strţe. Při nehodě bylo
zraněno 16 cestujících a zahynul řidič autobusu. Zranění byli předáni
do péče ZZS a převezeni na ošetření do nemocnic vozy ZZS a ve spolupráci
s leteckou záchrannou sluţbou Policie ČR. Řidič autobusu byl vyproštěn
a předán rovněţ zdravotní záchranné sluţbě. Autobus byl poté pomocí jeřábů
vyproštěn

ve

spolupráci

s těţkou

vyprošťovací

technikou

dopravních

podniků. Malá vodní plocha ve strţi byla preventivně zajištěna sorpčními
hady proti případnému úniku pohonných hmot. K úniku provozních kapalin
a pohonných hmot z autobusu nedošlo, ţivotní prostředí nebylo ohroţeno.
Jednotka asistovala DP při odtaţení vozidla do garáţí DP. Potápěčskou
skupinou HZS hl. m. Prahy, sanice. 6, byla zkontrolována vodní plocha
ve strţi s negativním výsledkem.
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POŢÁR ESKALÁTORU V METRU – Praha 1, Václavské náměstí
(metro Můstek)
OHLÁŠENO 28. 4. 2011 v 01.07
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

hmotná škoda nevznikla
2 zraněné osoby

1 jednotka HZS hl. m. Prahy
1 jednotka HZS DP

Jednotka HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s jednotkou HZS DP likvidovala
pomocí 2C proudů poţár ve spodní části eskalátoru ve stanici metra Můstek.
Při svářečských pracích elektrickým obloukem, které prováděli dva pracovníci
DP

Metro,

došlo

a k zadýmení

ke

vznícení

přilehlých

prachu,

prostor

metra.

smetí

a

mastných

V průběhu

zásahu

usazenin
byli

oba

zaměstnanci přivolanou ZZS odvezeni k ošetření s podezřením na nadýchání
zplodinami hoření. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrnost při sváření.
ÚNIK PLYNU – Praha 2, Sázavská 1
OHLÁŠENO 19. 5. 2011 v 17.19
Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 1 byla vyslána k úniku plynu
ve sklepě obytného domu. Příslušníci jednotky ve spolupráci s pohotovostí
Praţské plynárenské a.s. zabránili uzavřením hlavního ventilu dalšímu
úniku a zasaţené prostory odvětrali.
POŢÁR STŘECHY PANELOVÉHO DOMU – Praha 13,
Suchý vršek 2107/30
OHLÁŠENO 14. 8. 2011 v 17.22
NÁSLEDKY POŽÁRU:
900.000,- Kč hmotná škoda
1 zraněná osoba
65 osob evakuováno

NASAZENÍ:
6 jednotek HZS hl. m. Prahy
3 jednotky SDH

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1, 2, 6, 7, 8 a 9 a SDH Řeporyje,
Řepy a Stodůlky likvidovaly pěti vodními proudy C poţár střešní krytiny na
ploše cca 15 x 30 m panelového domu. Poţárem byla celá krytina a dřevěná
nosná konstrukce na zasaţené ploše zcela zničena.
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Hasební vodou byly dále poškozeny byty a jejich vybavení pod poţárem
zasaţenou plochou. Na likvidaci poţáru byl nasazen hasicí systém COBRA.
V průběhu zásahu bylo příslušníky PČR a HZS evakuováno 65 osob.
DOPRAVNÍ NEHODA – Praha 10, Štěrboholská spojka
OHLÁŠENO 16. 8. 2011 v 15.26
Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 5 likvidovala následky dopravní
nehody dvou osobních a dvou nákladních automobilů. Z nákladního vozu
byla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyproštěna jedna
zraněná osoba, která byla předána do péče ZZS. Vozidla byla zajištěna proti
vzniku poţáru a uniklé pohonné hmoty byly asanovány sorbentem. Zraněné
osoby byly předány ZZS. Místo nehody předáno Policii ČR.
POŢÁR UNIMOBUNĚK – Praha 13, Ke Zličínu bez č.
OHLÁŠENO 21. 8. 2011 v 02.39
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.100.000,- Kč hmotná škoda

2 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 2 a 8 likvidovaly v dýchací technice
poţár osmi unimobuněk 3 x C proudy. Buňky se nacházely v areálu firmy
R.M. RILKE spol. s.r.o., a byly vyuţívány jako sklad náhradních auto dílů a
archív. Buňky byly poţárem zcela zničeny. Příčinou vzniku poţáru bylo
úmyslné zapálení.
POŢÁR BYTU S ÚMRTÍM – Praha 5, Pod Ţvahovem 103/29
OHLÁŠENO 22. 8. 2011 v 01.22
NÁSLEDKY POŽÁRU:
1 usmrcená osoba
hmotná škoda nevznikla

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 3 likvidovala za pouţití jednoho
C proudu poţár nashromáţděného vybavení (odpadu) v bytové jednotce
ve druhém nadzemním podlaţí netypového obytného domu.
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Na místě byla nalezena osoba bez známek ţivota, příslušníci prováděli
resuscitaci s vyuţitím kyslíkové sady Saturn Oxy a následně předali osobu
do péče ZZS, lékařem byla konstatována smrt.
ŢELEZNIČNÍ NEHODA S NÁSLEDNÝM
Českomoravská (nádraţí Praha - Libeň)
OHLÁŠENO 23. 8. 2011 v 21.51
NÁSLEDKY POŽÁRU:

POŢÁREM

–

Praha

9,

NASAZENÍ:

500.000,- Kč hmotná škoda
4 zraněné osoby

4 jednotky HZS hl. m. Prahy
1 jednotka HZS SŢDC

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1, 3, 5 a 7 a HZS SŢDC likvidovaly
jedním C proudem na těţkou pěnu a 3 vodními C proudy poţár dieselové
lokomotivy 742-330-4, ke kterému došlo po sráţce s vlakovou soupravou
Elefant City pro osobní přepravu.
V daném úseku tratě bylo zaměstnanci ČD vypnuto trakční vedení. Při
sráţce byly zraněny čtyři osoby, které byly předány do péče ZZS. Lokomotiva
byla poţárem zcela zničena. Příčinou vzniku poţáru byla iniciace nafty
unikající po sráţce vlaků z nádrţe lokomotivy.
POŢÁR AUTOMOBILU – Praha 6, Strahovský tunel x Patočkova
OHLÁŠENO 24. 8. 2011 v 19.44
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.500.000,- Kč hmotná škoda

1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 2 likvidovala pomocí tlakové vody
poţár

v motorovém

prostoru

dvoumístného

sportovního

automobilu

Lamborghini Gallardo.
Příčinou vzniku poţáru, kterým bylo vozidlo prakticky zničeno, byla
technická závada elektroinstalace.
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POŢÁR BYTU – Praha 12, Vokrojkova 3379/2
OHLÁŠENO 26. 8. 2011 v 22.03
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000.000,- Kč hmotná škoda
1 zraněná osoba
10 zachráněných osob

3 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1, 4 a 6 likvidovaly v dýchací
technice po násilném vstupu vyraţením dveří dvěma C proudy a tlakovou
vodou plně rozvinutý poţár obytné místnosti a věcí na balkóně v bytové
jednotce dispozice 4 + 1 v prvním nadzemním podlaţí panelového domu.
Plamenným hořením bylo zcela zničeno zařízení, vybavení, okenní
konstrukce, elektroinstalace, osvětlení a uloţené věci v obytné místnosti a na
balkóně. Sálavým teplem bylo zničeno nebo silně poškozeno zařízení
a vybavení sousední loţnice a v předsíni.
Zplodinami hoření byla zničena malba v celém bytě a poškozena na
domovní komunikaci. Zplodinami hoření byla rovněţ poškozena malba
v bytové jednotce nad zasaţeným bytem a fasáda do výše 3. NP.
V průběhu hasebního zásahu bylo z objektu vyvedeno pomocí vyváděcích
masek 10 osob. Při poţáru se nadýchal toxických zplodin hoření jeden
obyvatel domu trpící astmatem. Byl předán ZZS a převezen na ošetření
do IKEM.
Příčinou vzniku poţáru byla technická závada elektroinstalace – zkrat
nebo přechodový odpor zástrčky prodluţovacího kabelu.
ASISTENCE POLICII PŘI NÁLEZU NVS – Praha 2,
Wilsonova (hlavní nádraţí)
OHLÁŠENO 26. 9. 2011 v 00.13
Jednotka HZSP SŢDC asistovala Policii ČR pyrotechnické sluţbě při
nálezu nástraţného výbušného systému v prostoru ţelezničního nádraţí.
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POŢÁR V OBCHODNÍM CENTRU – Praha 1,
Náměstí Republiky (OC Palladium)
OHLÁŠENO 29. 8. 2011 v 11.46
NÁSLEDKY POŽÁRU:
300.000,- Kč hmotná škoda
4100 evakuovaných osob

NASAZENÍ:
3 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1, 3, a 6 likvidovaly sněhovými
přenosnými hasicími přístroji poţár uhlíkových filtrů v restauraci Burger King
v obchodním centru Palladium. Jednalo se o zahoření filtrů v horní části
vzduchotechniky

nad

stropními

podhledy.

Poţárem

byla

zasaţena

vzduchotechnika v rozsahu cca 3 metry. Zplodinami hoření došlo k zakouření
horního patra nákupního centra. Z ohroţených prostor bylo evakuováno
přibliţně 4.100 osob. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada nebo
nepředpokládaná změna provozních parametrů.
POŢÁR V RODINNÉM DOMĚ S ÚMRTÍM – Praha 16,
Zdeňky Nyplové 853
OHLÁŠENO 30. 8. 2011 v 13.14
NÁSLEDKY POŽÁRU:
1 usmrcená osoba
hmotná škoda nevznikla

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 8 byla na ţádost Policie ČR
vyslána k případu nálezu NVS v rodinném domě. Bylo zjištěno, ţe se jedná
o předem připravený pokus o zaloţení poţáru, k ţádnému významnému
rozšíření poţáru však nedošlo (zplodinami hoření byla poškozena část
kuchyňské linky). Jednotka provedla odpojení domu od zdroje elektrické
energie a plynu, přirozené odvětrání vnitřního prostoru, a další činnosti
ve spolupráci s Policií ČR. Příčinou vzniku poţáru bylo úmyslné zapálení.
Během zásahu byla v zahradním bazénu nalezena usmrcená osoba.
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POŢÁR STAVEBNÍHO STROJE – Praha 1, Jelení bez č.
OHLÁŠENO 30. 8. 2011 v 15.27
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000.000,- Kč hmotná škoda

1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 2 likvidovala proudem tlakové vody
poţár traktorbagru JCB 3CX, na staveništi tunelového komplexu Blanka.
Poţárem byl prakticky celý stroj zničen. Příčinou vzniku poţáru byla
technická závada.

ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 13, Skandinávská
a Praha 14, Chlumecká, velkoprodejny IKEA
OHLÁŠENO 2. 9. 2011 v 17.00
Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanice 5 a 7 asistovaly Policii ČR
pyrotechnické sluţbě při likvidaci nalezeného nástraţného výbušného
systému v kontejneru u prodejny na Chlumecké ulici a prověření obou
velkoprodejen IKEA v hl. m. Praze.
POŢÁR DODÁVKOVÉHO VOZU S ÚMRTÍM – Praha 4, Podolská u č.
254/22
OHLÁŠENO 6. 9. 2011 v 20.07
NÁSLEDKY POŽÁRU:
1 usmrcená osoba
hmotná škoda nevznikla

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 6 likvidovala v dýchací technice
proudem tlakové vody poţár v nákladovém prostoru dodávkového vozidla
Ford Transit Connect. V tomto prostoru byla nalezena mrtvá osoba. Na místě
ZZS, Policie ČR, SKPV. Na místo byla povolána kynologická sluţba PČR se
psem na detekci akcelerantů s negativním značením. Příčinou vzniku poţáru
byla manipulace s otevřeným ohněm – svíčkou.
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POŢÁR V ZUBNÍ LABORATOŘI – Praha 6, K Letišti 546
OHLÁŠENO 7. 9. 2011 v 06.25
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000.000,- Kč hmotná škoda

1 jednotka HZSP Letiště

Příslušníci jednotky HZSP Letiště likvidovali pomocí 1ks PHP P6 z vlastní
výbavy a následně proudem tlakové vody poţár vybavení zubní laboratoře.
Poţárem bylo zničeno veškeré vybavení v blízkosti ohniska poţáru. Ostatní
vybavení laboratoře,

přilehlých prostor a povrchová úprava stěn a stropů

v celé provozovně byly poškozeny zplodinami hoření. Příčinou vzniku poţáru
byla technická závada multifunkční tiskárny HP blíţe neurčeného typu.
POŢÁR V HOTELU – Praha 1, Václavské náměstí 784/26
OHLÁŠENO 9. 9. 2011 v 10.05
NÁSLEDKY POŽÁRU:
10.000,- Kč hmotná škoda
40 evakuovaných osob

NASAZENÍ:
2 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanice 1 a 3 byly vyslány k ohlášenému
poţáru prádelny hotelu ADRIA. Průzkumem v dýchací technice příslušníci
hasičských jednotek zjistili, ţe poţár vznikl v samostatné místnosti prádelny
v 1. podzemním podlaţí hotelu. Zde hořelo sušené prádlo v sušičce. Poţár
zpozorovala zaměstnankyně prádelny a zároveň byl signalizován EPS
na ústředně v recepci hotelu.
Zlikvidován

byl

vodou

z místního

zdroje

a

nuceným

odvětráním

zakouřených prostor 1. podzemního podlaţí. Částečně byly zakouřeny
i prostory ČSP. Na pokyn příslušníků PČR opustilo přízemí hotelu cca 40 osob
ještě před dojezdem hasičských jednotek. Příčinou vzniku poţáru byla
nepředpokládaná změna provozních parametrů (vznícení prachových úsad
a ţmolků sušeného prádla ve vnitřním filtru následkem kumulované teploty
horkého vzduchu).
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POŢÁR BYTU – Praha 5, Zahradníčkova 12220/20A
OHLÁŠENO 25. 9. 2011 v 11.38
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000.000,- Kč hmotná škoda

1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 2 likvidovala v dýchací technice
tlakovou vodou po násilném vstupu vchodovými dveřmi poţár zařízení
a vybavení obytné místnosti a kuchyňského koutu bytové jednotky dispozice
3 + 1 v 1. NP panelového domu, uţívané jako sídlo fy. MI Trading s.r.o.
Plamenným hořením bylo zařízení a vybavení místnosti včetně omítek
zcela zničeno. Sálavým teplem byla zničena elektroinstalace, osvětlení v celé
bytové jednotce, plastové francouzské okno na terasu, zařízení a vybavení
sousedních místností.
Zplodinami hoření byla zničena malba a zařízení ve zbývajících
místnostech a na domovní komunikaci do výše 2. NP. Příčinou vzniku poţáru
byla nedbalost při pouţívání otevřeného ohně k osvětlování – ponechání
hořící svíčky bez dozoru.
NÁLEZ RADIACE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI – Praha 4, Lopatecká bez č.
OHLÁŠENO 28. 9. 2011 v 18.58
Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 2 – protichemická jednotka byla
vyslána k měření občanem náhodně zjištěné radiace na dětském hřišti.
Měřením byla naměřena zvýšená hodnota radiace (500 mikrosievertů). Byl
zjištěn zdroj záření v odpadkovém koši nebo pod ním. Kolem zdroje záření
byl páskou vymezen nebezpečný prostor. Ve spolupráci s Policií ČR byli
vyhledáni občané, kteří mohli přijít se zářičem do styku nebo se vyskytnout
v jeho blízkosti. Na místo byla povolána výjezdová skupina SÚJCHBO (Státní
ústav jaderné, chemické a biologické ochrany). Po příjezdu pracovníků
SÚJCHBO byla měřením potvrzena zvýšená radiace a bylo rozhodnuto, ţe
místo bude předáno příslušníkům Policie ČR, kteří jej zajistí proti vstupu.
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Pracovníci

SÚJCHBO

prováděli

další

měření

v ranních

hodinách

následující den ve spolupráci s pracovníky Ústavu jaderného výzkumu. Jako
zdroj záření byla identifikována medicínská radioterapeutická pomůcka,
drobný zářič pouţívaný k lokálnímu ozařování při léčbě nádorů. Zdroj
radiace byl pracovníky SÚJCHBO odvezen k odborné likvidaci.

ASISTENCE POLICII PŘI NÁLEZU NVS – Praha 8, Sokolovská 17
OHLÁŠENO 4. 10. 2011 v 10.21
Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 1 asistovala Policii ČR při lokalizaci
nástraţného výbušného systému. Byla provedena evakuace cca 2000 osob
z přilehlých budov a provedeno zajištění místa případu.
DOPRAVNÍ NEHODA DVOU TRAMVAJÍ – Praha 2, Ječná bez č.
OHLÁŠENO 5. 10. 2011 v 15.44
Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanice 1 a HZS DPP likvidovaly následky
po dopravní nehodě dvou tramvají. Zaklíněný řidič tramvaje byl vyproštěn
před příjezdem jednotek PO příslušníky Policie ČR.
Pracovníky DPP bylo v průběhu zásahu provedeno staţení sběračů.
Tři zraněné osoby byly předány do péče ZZS.
NÁLEZ CHEMIKÁLIE V ZAVAZADLE – Praha 6,
Aviatická – Letiště Ruzyně
OHLÁŠENO 10. 10. 2011 v 17.40
Jednotka HZS hl. m. Prahy ze stanice 2 (chemická sluţba) a HZS Letiště
zajistila z odbavovaného zavazadla podezřelý balíček, který obsahoval jód,
kyselinu fosforečnou a červený fosfor.
Balíček mohl způsobit poţár v zavazadlovém prostoru letadla. Chemikálie
byly odvezeny k odborné likvidaci.
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POŢÁR SKLADOVÉ HALY – Praha 9, Jeřábová 899/2
OHLÁŠENO 15. 11. 2011 v 05.07
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000.000,- Kč hmotná škoda

5 jednotek HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1, 2, 3, 5 a 10 likvidovaly v dýchací
technice pěti C proudy poţár skladové haly o rozměrech 50 x 15 metrů.
Poţárem byla hala zcela zničena.
Z důvodu zřícení haly bylo provedeno ohledání poţářiště za denního
světla v dopoledních hodinách společně s dohašováním skrytých ohnisek
poţáru.
Dle zjištění policie byl v hale několikrát zjištěn pohyb osob bez přístřeší.
Chemická jednotka provedla měření unikajících zplodin hoření, při kterém
nebyly naměřeny nebezpečné koncentrace. Příčinou vzniku poţáru byla
nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm nebo úmyslné zapálení.
POŢÁR V HOTELU– Praha 7, Ovenecká 78/33
OHLÁŠENO 17. 11. 2011 v 07.11
NÁSLEDKY POŽÁRU:
40.000,- Kč hmotná škoda
27 evakuovaných osob

NASAZENÍ:
2 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 3 a 9 likvidovaly v dýchací technice
dvěma C proudy a ručním hasicím přístrojem CO2 poţár dvounádobové
fritézy v kuchyni hotelu Splendid, situované v přízemí budovy. Poţárem byla
zničena fritéza a poškozena elektroinstalace kuchyně a gril. Poškozena byla
také vzduchotechnika kuchyně, kdy došlo vlivem proudícího tepla ke spálení
vzduchových filtrů ve strojovně ventilace v 5. patře. Z důvodu zakouření
přízemí budovy a schodiště provedly jednotky evakuaci ubytovaných osob
a současně odvětraly objekt pomocí přetlakové ventilace. Příčinou vzniku
poţáru byla technická závada elektroinstalace fritézy.
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POŢÁR V BYTOVÉM DOMĚ S ÚMRTÍM – Praha 5, Kříţová 364/45
OHLÁŠENO 22. 11. 2011 v 14.48
NÁSLEDKY POŽÁRU:
1 osoba usmrcena
700.000,- Kč hmotná škoda
3 zraněné osoby
6 zachráněných osob

NASAZENÍ:

2 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 1 a 7 likvidovaly v dýchací technice
dvěma C proudy poţár suterénních nebytových prostor slouţících jako
kancelář počítačové firmy. Poţárem došlo k zasaţení jedné místnosti,
předsíně a koupelny nebytového prostoru. V koupelně byla nalezena jedna
usmrcená osoba. Dále byla k ošetření ZZS odvezena jedna zraněná ţena
a dva příslušníci Policie ČR. Celý objekt byl zasaţen zplodinami hoření
a odvětrán přetlakovou ventilací. Příčinou vzniku poţáru byla neopatrná
manipulace s hořlavou kapalinou.
POŢÁR BYTU S ÚMRTÍM – Praha 3, Ţerotínova 1662/61
OHLÁŠENO 5. 12. 2011 ve 04.49
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 usmrcená osoba
1.000,- Kč hmotná škoda

1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy stanice č. 1 likvidovala vodou z místního
zdroje poţár matrace v obytné místnosti v bytové jednotce činţovního domu.
Poţárem byla zničena pouze postel a lůţkoviny. Při poţáru byla těţce
zraněna uţivatelka bytu. Byla převezena ZZS k hospitalizaci, kde krátce po
převozu zemřela. Příčinou vzniku poţáru bylo vznícení lůţkovin po kontaktu
se spadlou stolní lampou.
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POŢÁR BUDOVY V DEMOLICI S ÚMRTÍM – Praha 8,
Rohanské nábřeţí
OHLÁŠENO 6. 12. 2011 ve 03.19
NÁSLEDKY POŽÁRU:
1 usmrcená osoba
hmotná škoda nevznikla
10 evakuovaných osob

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy stanice č. 1 likvidovala v dýchací technice 2C
proudy poţár místnosti v budově v demolici obývané osobami bez trvalého
přístřeší.

K odvětrání

objektu

pouţila

jednotka

přetlakovou

ventilaci.

Z budovy bylo evakuováno 10 osob. Neznámý počet osob přitom opustil
prostory demolice bez evidence. Vlivem nadýchání zplodin hoření byla
usmrcena jedna ţena. Jako velmi pravděpodobná příčina vzniku poţáru bylo
určeno úmyslné zapálení neznámým pachatelem.
POŢÁR RODINNÉHO DOMU – Praha 6, Zličínská 2143/16
OHLÁŠENO 28. 12. 2011 v 16.50
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

2 zraněné osoby
1.000.000,- Kč hmotná škoda

3 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy stanice č. 2, 7 a 9 likvidovaly 2C proudy vody
poţár v 2. NP rodinného domu. Plamenným hořením byl zcela zničen jeden
z pokojů, část chodby a část vnější fasády. Zplodinami hoření bylo zasaţeno
celé patro domu. Před příjezdem jednotek se pokusili majitelé domu poţár
hasit vodou z místního zdroje. Při hašení byla lehce popálena na ruce
majitelka domu, majitel domu se nadýchal kouře, oba odmítli ošetření ZZS.
Příčinou vzniku poţáru byla pravděpodobně závada na elektroinstalaci,
nelze vyloučit ani nedbalost při pouţívání otevřeného ohně nebo kouření.
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POŢÁR ELEKTROINSTALACE V CASINU – Praha 1,
Václavské náměstí 35
OHLÁŠENO 30. 12. 2011 ve 13.16
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

30 evakuovaných osob
300.000,- Kč hmotná škoda

4 jednotky HZS hl. m. Prahy

Jednotky HZS hl. m. Prahy stanice č. 1, 3, 5 a 6 byly přivolány k případu
poţáru Casina Happy Day. Na místě bylo zjištěno, ţe se jednalo o poţár
elektroinstalace NN v instalační šachtě ve vchodu do kasina. Poţárem byla
zcela zničena elektroinstalace ovládající neonovou reklamu kasina. Příčinou
vzniku poţáru byla technické závada elektroinstalace.
POŢÁR BYTU S ÚMRTÍM – Praha 6, Tobrucká 707/13
OHLÁŠENO 31. 12. 2011 v 11.21
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 usmrcená osoba
1 zraněná osoba
1 zachráněná osoba
10 evakuovaných osob
1.000.000 ,- Kč hmotná škoda

1 jednotka HZS hl. m. Prahy

Jednotka HZS hl. m. Prahy stanice č. 2 likvidovala v dýchací technice 1C
proudem plně rozvinutý poţár obytné místnosti v bytové jednotce 3 + 1
ve 4. NP panelového domu. Plamenným hořením a sálavým teplem bylo
zničeno zařízení, elektroinstalace, omítky a okenní konstrukce prakticky
v celém bytě. Zplodinami hoření byla zničena malba na podestě před bytem
a na fasádě na ploše cca 10 m2. Při poţáru byla těţce zraněna uţivatelka
bytu, která utrpěla popáleniny III. a IV. st. na 70 – 80 % těla. Byla převezena
ZZS k hospitalizaci, kde krátce po převozu zemřela. V průběhu hasebního
zásahu byl ve vyváděcí DT zachráněn uţivatel bytu nad poţárem zasaţeným
prostorem, který se nadýchal toxických zplodin hoření. Byl ZZS převezen na
ošetření do FN Motol.
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7) Plnění koncepčních úkolů a cílů
a) Krátkodobé koncepční úkoly
Činnost

HZS

hl.

m.

Prahy

v roce

2011

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.
Krátkodobé koncepční úkoly na rok 2012 jsou úzce spojené s činností
HZS hl. m. Prahy v roce předcházejícím. Vzhledem k výrazně sníţenému
finančnímu rozpočtu na rok následující bude vedení HZS hl. m. Prahy
navazovat na níţe uvedené rozpracované úkoly tak, aby byly v roce 2012
dopracovány a dokončeny.
V roce 2011 proběhly na hasičských stanicích následující stavební
úpravy:
- HS-2 Petřiny – rekonstrukce komunikačních prostor před stanicí,
- HS-4 Chodov – vnější zateplení 2. nadzemního podlaţí,
- HS-6 Krč – v prostoru garáţí došlo k výměně osvětlení a rekonstrukci
střechy nad garáţovým stáním poţární techniky,
- HS- 7 Smíchov – celková výměna výjezdových vrat (10 ks).
Hasičská stanice Modřany – zahájení stavby
V polovině roku 2011 začala výstavba hasičské stanice typu P4
v Modřanech

v ulici

Generála

Šišky,

na

pozemku

mezi

zastávkami

Observatoř Libuš a Levského. Předpokládaný termín dokončení stavby
je stanoven v polovině roku 2013. V hasičské stanici bude umístěno
pracoviště odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení, krajské operační
a informační středisko, telefonické centrum tísňového volání 112, pracovní
prostor pro SKŘ HZS hl. m. Prahy a záloţní prostor pro Krizový štáb
hl. m. Prahy.
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Realizací stavby dojde ke sníţení dojezdových časů jednotek poţární
ochrany na sídliště Kamýk, Lhotka, Modřany, Libuš, Cholupice, Komořany,
Hodkovičky, Točná a částečně Braník. V uvedených oblastech bydlí
cca 80 tisíc obyvatel.
Předpokládaný počet osob dislokovaných na stanici:
- 15 příslušníků v kaţdé ze tří 24hodinových směn + velitel stanice
(celkem 46 příslušníků),
- 60 příslušníků ve 12hodinových směnách na KOPIS a TCTV 112,
ředitel odboru, vedoucí TCTV, vedoucí KOPIS, příslušník na SSÚ,
směnový technik, administrativní pracovník,
- 22 denních příslušníků OBOK.
Administrativní objekt v Legerově ulici
Objekt původní kliniky popálenin, přilehlý k areálu HS-1 – Sokolská, byl
v roce

2011,

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

MV-GŘ

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.
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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.
Dokumenty poţární ochrany
Dne 28. 6. 2011 bylo schváleno Radou hlavního města Prahy nařízení
č. 12, kterým se vydává Poţární poplachový plán hlavního města Prahy,
nařízení č. 13, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí
území hlavního města Prahy jednotkami poţární ochrany a nařízení č. 14,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení poţárů
a určení těchto zdrojů. Dne 17. 10. 2011 byla schválena MV-GŘ HZS ČR
aktualizace plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami PO.
Důvodem aktualizace dokumentace bylo navýšení počtu jednotek sboru
dobrovolných hasičů městských části kategorie JPO III/1

z patnácti

na osmnáct jednotek a kategorie JPO V z patnácti na šestnáct jednotek.
USAR – poskytování mezikrajské, zahraniční a humanitární
pomoci
Odřad USAR je předurčen pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených
budov. V ČR jsou zřízeny dva USAR odřady, odřad HZS hl. m. Prahy a odřad
HZS Moravskoslezského kraje.
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Struktura odřadu USAR:
- Těţký USAR (HEAVY USAR TEAM) odřad se skládá z 69 osob (velitele
odřadu, 2 velitelů segmentů, 2 zástupců velitelů segmentů, 2 týlařů –
techniků technické sluţby – spojařů, 2 týlařů – logistiků, 4 styčných
důstojníků, 2 lékařů, IT specialisty, statika, 2 velitelů čet, 4 druţstev
hasičů – 1+9 a 2 kynologických skupin – 1+4)
- Střední USAR (MEDIUM USAR TEAM) odřad se skládá z 36 osob
(velitele odřadu, zástupce velitele odřadu a 2 styčných důstojníků,
velitele čety, dvou druţstev hasičů-záchranářů 1+9 a statika,
6 kynologů, lékaře, 2 týlových techniků, IT technika)
Taktické cvičení „Meridiem 2011“ USAR odřadu je popsáno v desáté části
této Zprávy.
Nasazení USAR odřadu:
- zapojení do mezinárodních záchranných operacích – odřad vystupuje
jako jednotka MV-GŘ HZS ČR (vyslání odřadu pozemní cestou
do vzdálenosti 1 000 km, nebo letecky nad 1 000 km aţ do 2 500 km),
- vyslání v rámci ČR a při smluvní pomoci do zahraničí – odřad vystupuje
jako jednotka HZS kraje.
Zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro poskytování pomoci mezi kraji
v rámci ČR a při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací jsou
stanoveny Pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra
č. 45 ze dne 9. 10. 2003, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR
a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2. 2. 2004.

b) Střednědobé koncepční úkoly
Střednědobé koncepční úkoly zahrnují období od roku 2012 do roku
2017, pro které bude vytvořen pětiletý program, v jehoţ rámci bude
dobudováno odpovídající plošné pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami
poţární ochrany.
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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.
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 hustší 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.
Velmi progresivně 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.
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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
a s časově

lokalita

v oblasti

neúnosnými

a

se

značnou

obtíţnými

dojezdy

kumulací

obyvatelstva

zásahových

jednotek

HZS hl. m. Prahy. Předpokládá se výstavba sdruţené stanice typu P4
se všemi prvosledovými sloţkami IZS. 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.
HS 3 – Holešovice
Hasičská stanice Holešovice patří mezi poslední tzv. „válečné stanice“.
Postavena byla v roce 1942 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.).
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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. Hasební obvod a bezpečnost občanů zůstanou
nezměněny. Značně se ale rozšíří zásahová činnost při mimořádných
událostech na dálnicích a rychlostních komunikacích.
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.
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.
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 HZS hl. m. Prahy a další sloţky IZS. Nutné je ve spolupráci s odbory
Magistrátu hl. m. Prahy určit vhodný pozemek a připravovat kroky vedoucí
k přípravě zahájení stavby.
Hasičská stanice Stodůlky
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.
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Jednotky poţární ochrany SDH obce na území hl. m. Prahy
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 SDH. Mimořádné finanční
prostředky pro uvedenou výměnu vozidel poţární ochrany budou ale v roce
2012 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 v 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

akceschopnost

v souladu

s poţadavky

„Poţárního

poplachového plánu hl. m. Prahy“ a „Plošného pokrytí území hl. m. Prahy
jednotkami poţární ochrany“. 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.
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Obnova poţární techniky musí probíhat podle dlouhodobých plánů
technických předpisů, které určují a stanovují technické zestárnutí poţární
techniky a poţadavky na její nutnou obměnu.
c) Dlouhodobé koncepční úkoly
Dlouhodobé

koncepční

úkoly

a

cíle

HZS

hl.

m.

Prahy

budou

korespondovat s případnými změnami v aktuální platné legislativě v oblasti
poţární ochrany.
Důleţité je vzít v úvahu nejen společenský, technický a technologický
rozvoj, ale zejména ekonomickou situaci České republiky.
Významným kritériem je také urbanistický rozvoj hlavního města,
a to zejména ve vztahu k rozšiřující se dopravní infrastruktuře a jejímu
zatíţení, které v dalších letech výrazně poroste.
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.
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8) Důleţité údaje a informace o nejvýznamnější
činnosti HZS hl. m. Prahy v roce 2011
V. Mistrovství ČR v disciplínách TFA
Dne 8. října 2011 se uskutečnila v prostorách před obchodním domem
Arkády v Praze na Pankráci V. Mistrovství České republiky HZS ČR
v disciplínách TFA (TFA – Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přeţije).
Mistrovství se zúčastnilo celkem 15 druţstev, z toho 14 druţstev HZS krajů
a jedno druţstvo HZS podniku.
Účastníci absolvovali běh s poţárními hadicemi, šedesát úderů kladivem,
překonání dvoumetrové bariéry, přesun osmdesátikilogramové figuríny,
výstup po ţebříku na konstrukci včetně vytaţení břemene pomocí lana.
Poslední částí závodu byl výstup do 20. podlaţí výškové budovy. Všechny
disciplíny hasiči absolvovali v zásahovém obleku, přilbě a s dýchacím
přístrojem (jen jako zátěţ – nebyl pouţíván).
Pořadí závodníků kategorie do 40 let:
1) Pavel Kubín

HZS Královéhradeckého kraje

3:40,30

2) Lukáš Novák

HZS Pardubického kraje

3:45,44

3) Aleš Navrátil

HZS Podniku (DEZA)

4:02,62

Pořadí závodníků kategorie nad 40 let:
1) Daniel Kouřil

HZS Podniku (SŢDC)

4:11,19

2) Štěpán Karban

HZS Královéhradeckého kraje

4:41,60

3) Petr Klůfa

HZS Jihočeského kraje

4:42,05

Pořadí druţstev:
1) HZS podniku

16:40,85

2) HZS Královéhradeckého kraje

16:46,64

3) HZS Jihomoravského kraje

16:56,39
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Jednotlivá druţstva tvořilo celkem šest soutěţících hasičů, čtyři nejlepší
časy v druţstvu byly započítány do celkového pořadí druţstev. Vítězné
druţstvo HZS podniku bylo tvořeno ze zástupců Barum Otrokovice, DEZA,
Letiště Ostrava a AERO Vodochody.
Zahájení a ukončení soutěţe se ujali náměstek generálního ředitele
HZS ČR plk. Ing. František Zadina a ředitel HZS hl. m. Prahy plk. Bc. Dalibor
Gosman.

Taktické cvičení „Meridiem 2011“
Dne 2.-3. 11. 2011 proběhlo taktické cvičení „Meridiem 2011“ USAR
odřadu. Tématem cvičení bylo „ničivé zemětřesení o síle 7,6 Richterovy škály
nedaleko od hlavního města Zápodočeské republiky“ a následná aktivace
těţkého USAR týmu na základě oficiální ţádosti „Zlády Západočeské
republiky“.
V rámci strategické a operační úrovně cvičení začalo jiţ 1. 11. 2011.
Těţký

USAR

tým

vznikl

spojením

týmů

HZS

hl.

m.

Prahy

a HZS Moravskoslezského kraje o celkovém počtu 59 záchranářů, 5 psovodů
(ZÚ HZS ČR Hlučín, Městská policie hl. m. Prahy a osoby poskytující osobní
a věcnou pomoc), 5 psů a 2 lékaři.
Scénář cvičení zahrnoval všechny procedury, jako při skutečném
nasazení USAR týmu v zahraničí (mobilizace USAR odřadu, svoz kynologů
a lékařů, zdravotní a veterinářské prohlídky, kompetence týmu, odlet/přílet,
celní a vízové formality, odjezd do lokality nasazení, stavba operační
základny, kontakt s LEMA, zřízení OSOCC, vyslání průzkumné skupiny,
nasazení USAR do vyhledávacích a zachranných prací, demobilizace týmu,
předání místa nasazení místním orgánům, zrušení operační základny,
odjezd).
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Státní návštěva prezidenta Ruské federace v České republice
V souvislosti

s návštěvou

prezidenta

Ruské

federace

na

území

hl. m. Prahy ve dnech 7. aţ 8. prosince 2011 byla dle organizačního pokynu
ředitele HZS hl. m. Prahy stanovena bezpečnostní opatření z pohledu poţární
ochrany.
Letiště Praha bylo po celou dobu návštěvy střeţeno jednotkou HZS Letiště
Praha. Zabezpečení Strahovského kláštera a Praţského hradu prováděla
jednotka HS-9 a chemická laboratoř HZS Středočeského kraje dislokovaná
na místě návštěvy. Rovněţ bylo střeţeno místo ubytování prezidenta Ruské
federace.
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