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Úvod
Zpráva o stavu požární ochrany v hlavním městě Praze za rok 2012 je zpracována dle § 26 odstavce
2, písmene n), zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně (zákon o PO), ve znění pozdějších
předpisů, kde je stanoveno:
Hasičský záchranný sbor kraje zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji
a předkládá ji krajskému úřadu.
Dále je v § 30 písm. a) zákona o PO stanoveno:
„Vláda stanoví nařízením druhy dokumentace požární ochrany krajů a obcí, jejich obsah a vedení.“
V návaznosti na citaci zákona o PO je souhrnný obsah roční zprávy o stavu požární ochrany v kraji
stanoven v § 3 nařízení vlády č. 172/ 2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje obsahuje vyhodnocení:
-

výkonu státního požárního dozoru,
preventivně výchovné činnosti,
záchranných a likvidačních prací včetně příslušných statistických údajů,
plnění úkolů uvedených v koncepci požární ochrany.

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, což je pouze 0,6 % území republiky, ale počtem 1 241 664 obyvatel
() představuje necelých 12% obyvatel státu (stav k 31. 12. 2011 - aktuální údaje čerpány z webu
ČSÚ dne 7. 3. 2013).
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.
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Jsou zde městské části s vyhraněným charakterem městského centra, městské části s převážně
obytným charakterem bytové zástavby z dvacátých a třicátých let 20. století, městské části
s převažujícím průmyslovým charakterem, sídlištní městské části se zástavbou panelového typu,
městské části příměstského charakteru, z nichž 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
života obyvatel.

Kontakt na správu kraje:
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
IČ:
Tel.:
E-mail:
Elektronická podatelna:
Datová schránka:

000 64 581
236 001 111
posta@praha.eu
posta@praha.eu
48ia97h
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2. Hasičský záchranný sbor České republiky
Hasičský záchranný sbor ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému (IZS), který
zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných
a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními
složkami IZS i se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými
a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů.
Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek
před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní
pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.
Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěžejní roli i v přípravách státu na mimořádné
události. Od roku 2001, kdy došlo ke sloučení Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR)
s Hlavním úřadem civilní ochrany, má HZS ČR ve své působnosti i ochrany obyvatelstva
- podobně, jako tomu je i v některých dalších evropských státech.

Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) tvoří:





generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra,
14 hasičských záchranných sborů krajů,
Záchranný útvar,
Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární
ve Frýdku Místku.

Součástí generálního ředitelství HZS ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová zařízení:
do 30. 11. 2012:






Odborná učiliště požární ochrany (ve Frýdku-Místku, Brně, Chomutově a Borovanech),
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč,
Technický ústav požární ochrany Praha,
Opravárenský závod Olomouc,
Základna logistiky Olomouc,
po reorganizaci od 1. 12. 2012:






Školní a výcvikové zařízení HZS ČR (střediska Brno a Frýdek Místek)
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč,
Technický ústav požární ochrany Praha,
Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR.
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ochrany

Kontakt:
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
poštovní přihrádka 69
148 01 Praha 414
Tel.:
E-mail:
Elektronická podatelna:
Fax:
Datová schránka:
Webové stránky:

950 819 229, 950 819 230
sekretariat.gr@grh.izscr.cz
posta@mvcr.cz
950 819 960
84taiur
http://www.hzscr.cz/

3. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
3.1 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 požární 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.

HZS hl. m. Prahy je:
-

organizační složkou státu (§ 2 odst. 7 zákona o HZS ČR),
správním orgánem na úseku požární 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 protipožární 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.
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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 kontroly.
Organizačními součástmi ředitelství HZS hl. m. Prahy jsou operační a informační středisko
HZS hl. m. Prahy a účelová zařízení.

Na konci roku 2012 došlo k reorganizaci organizační struktury s cílem snižování počtu
řídících úrovní, došlo ke sloučení, případně zrušení některých odborů a oddělení. Počet úseků
zůstal zachován.

Kontakt:
HZS hl. m. Prahy
Sokolská 62
121 24 Praha 2
IČ:
Telefon:
E-mail:
Elektronická podatelna:
Fax:
Datová schránka:
Webové stránky:

70 88 62 88
950 850 011 (tel. ústředna)
verejnost@hzs.mepnet.cz
epodatelna@aak.izscr.cz
950 850 002
jm9aa6j
www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

Schéma organizační struktury HZS hl. m. Prahy platné v roce 2012 je zobrazeno na následujících
stranách.
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Schéma organizační struktury platné do 30. 11. 2012
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Schéma organizační struktury platné od 1. 12. 2012
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3.2 Personální údaje
Základní personální údaje dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 323/2005 Sb.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2012
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více
celkem
%

muži
1
142
349
208
56
13
769
85,9

ženy
0
24
33
31
31
7
126
14,1

celkem
1
166
382
239
87
20
895
100,0

%
0,1
18,5
42,8
26,7
9,7
2,2
100,0
x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2012
Vzdělání dosažené
základní
vyučen+střední
odborné
úplné střední +
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
Celkem

muži
0

ženy
1

celkem
1

%
0,1

4

6

10

1,1

586
26
153
769

57
8
54
126

643
34
207
895

71,9
3,8
23,1
100,00

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2012
Průměrný hrubý měsíční plat celkem

32.145,- Kč

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů v roce 2012
Změny
nástupy
odchody

Počet
10
42
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Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2012
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

Počet
161
196
188
213
137
895

%
18,0
21,9
21,0
23,8
15,3
100,00

Jazykové znalosti zaměstnanců – požadavky

anglický jazyk
německý jazyk
další jazyky
celkem

počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační Celkový
požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených
počet
podle úrovně znalostí
stanovených
požadavků
na pracovní
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
místa
37
37
2
2
39
39

3.3 Mzdové a související výdaje – rozbor čerpání

Rozbor čerpání mzdových prostředků v roce 2012
Pro rok 2012 nám byl stanoven limit počtu příslušníků ve služebním poměru na 863 osob. V září
byl rozpočtovým opatřením GŘ HZS ČR tento limit navýšen o 9 osob na konečný celoroční limit
872 příslušníků. V průběhu roku byla do služebního poměru přijata pouze 1 nová příslušnice
a 2 příslušnice byly k HZS hl. m. Prahy přeloženy z jiných HZS krajů. Služební poměr ukončilo
20 příslušníků a dalších 9 příslušníků bylo přeloženo do jiných HZS krajů. Za rok 2012 tak
bylo dosaženo průměrného počtu 848 příslušníků ve fyzických osobách a 847,35 v přepočteném
počtu. Všechna přeložení příslušníků byla realizována na vlastní žádost příslušníků nebo
v souvislosti s úspěšnými výběrovými řízeními. V průměru bylo dalších 10 příslušnic v průběhu
roku v neplacené záloze z důvodu rodičovské dovolené.
HZS hl. m. Prahy byl rozpočtem (R1) stanoven objem mzdových prostředků pro příslušníky ve výši
328 817 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2012 byl tento objem navýšen
o 5 495 tis. Kč na konečnou výši 334 312 tis. Kč. Jednalo se o prostředky, které byly ponechány
u nadřízeného orgánu v rezervě na pokrytí výdajů souvisejících s případnými mimořádnými
událostmi a o prostředky za nenaplněné počty příslušníků.
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Při stanovení služebních příjmů příslušníkům pro rok 2012 byla nově upravena výše zvláštního
příplatku dle § 120 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR č.
47/2011, kterým se stanovilo zařazení služebních činností do I. a II. skupiny a výše zvláštního
příplatku pro služební místa HZS ČR, s přihlédnutím k objemu mzdových prostředků stanovených
státním rozpočtem na kalendářní rok 2012. V souladu s pokynem generálního ředitele HZS ČR č.
14/2012, kterým bylo stanoveno zařazení služebních činností do I. a II. skupiny a výše zvláštního
příplatku, došlo v dubnu k plošnému zvýšení uvedeného zvláštního příplatku o 100 Kč.
Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 48/2011 bylo také nově stanoveno rozpětí příplatků
za vedení pro služební místa vedoucích příslušníků HZS ČR jednotlivých řídících úrovní. Ten
pokyn mj. reagoval na změnu organizační struktury HZS krajů, zejména snížení počtu služebních
funkcionářů a zjednodušení řídících struktur v prosinci roku 2012. V HZS hl. m. Prahy byl tímto
opatřením snížen počet ředitelů odborů a vedoucích oddělení.
Určené prostředky na platy byly plně vyčerpány. Průměrný měsíční služební příjem v kategorii
příslušníků dosáhl částky 32 878 Kč, oproti rozpočtované výši 31 949 Kč. K tomuto nárůstu
došlo díky posílení rozpočtu z důvodů uvedených v úvodu kapitoly. Tyto prostředky byly
směřovány především do oblasti odměn za splnění mimořádných nebo zvlášť významných
služebních úkolů. Podíl odměn k objemu vyplacených prostředků na platy za rok 2012 dosáhl
6,4 %. Průměrná měsíční částka odměn na jednoho příslušníka činila 2 105 Kč. Mírné zvýšení
měsíčního průměrného platu oproti roku 2011 představuje 70 Kč na jednoho příslušníka.
Limit počtu občanských zaměstnanců byl v roce 2012 stanoven na 66 osob. V průběhu roku bylo
nadřízeným orgánem rozhodnuto o snížení tohoto limitu o 6 osob, a to nejpozději k 1. prosinci.
Z důvodu reorganizace byly ukončeny pracovní poměry se 6 zaměstnanci, kterým bylo v souladu s
§ 67 odst. 1 písm. c) zákoníku práce vyplaceno odstupné. Skutečný průměrný počet ve fyzických
osobách tak činil za tento rok 65 osob a v přepočtených počtech 63,66 osob. K 31. 12. 2012 činil
průměrný přepočtený počet 59,75 zaměstnanců.
Stanovený objem mzdových prostředků pro občanské zaměstnance v pracovním poměru činil pro
rok 2012 (R1) 17 111 tis. Kč. Limit průměrného platu byl stanoven ve výši 21 605 Kč.
Ve skutečnosti bylo dosaženo částky 22 399 Kč a to z důvodu mírné nenaplněnosti početního stavu
občanských zaměstnanců zejména díky zkráceným úvazkům zaměstnankyň - matek. Vzhledem
k eliminování dlouhodobějších závazků organizace byly mimotarifní mzdové prostředky směrovány
do oblasti nenárokových složek. Formou odměn jsme tak mohli ocenit zaměstnance, kteří
dlouhodobě dosahují velmi dobrých pracovních výsledků nebo operativně plní mimořádné úkoly
v podmínkách snižujících se početních stavů této skupiny zaměstnanců. Celková výše vyplacených
odměn dosáhla 8,38 % z vyplacených mzdových prostředků. Průměrná měsíční výše odměny na
jednoho občanského zaměstnance činila 1 838 Kč. Veškeré prostředky z celkově přiděleného
objemu byly plně vyčerpány.
Pro oblast ostatních osobních nákladů byl stanoven rozpočet ve výši 4 726 tis. Kč. Rozpočtovým
opatřením v závěru roku byl upraven na částku 5 259 tis. Kč. Z toho na odměny za práce podle
dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce bylo vyčerpáno 2 480 tis. Kč, a to především pro
zajištění činností spojených s jazykovou výukou vybraných skupin příslušníků, řidičským výcvikem
příslušníků, s údržbou a úklidem pracovišť. V oblasti refundací mezd bylo jiným organizacím
vyplaceno 605 tis. Kč zejména za údržbu krytů civilní ochrany.
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V souladu se služebním zákonem bylo na kázeňské odměny formou peněžitých darů pro příslušníky
použito 1 934 tis. Kč, jako ocenění mimořádných záchranných činností, splnění zvlášť významných
služebních úkolů a příkladného plnění služebních povinností v delším časovém období. Všechny
přidělené prostředky v této oblasti byly plně vyčerpány.

3.4 Základní údaje o rozpočtu včetně komentáře k jednotlivým ukazatelům
Příjmy:
Příjmy Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy jsou tvořeny :
1. příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Tyto příjmy jsou úměrné k objemu vyplacených finančních prostředků na platy zaměstnanců
a k objemu vyplacených dávek nemocenské péče.
Porovnání příjmů za rok 2012 s rokem předešlým nelze objektivně vyjádřit, protože dle účetní
metodiky jsou tyto příjmy snižovány o vyplacený objem dávek nemocenské péče zaměstnanců.
2. nedaňovými příjmy
V oblasti nedaňových příjmů jsou nejvýznamější příjmy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jde o příjmy z likvidačních prací a z provozu pultů
centralizované ochrany. Tyto příjmy vzrostly oproti roku 2011 o částku 1 047 986,- Kč. Celkový
příjem 2 281 650,- Kč byl zapojen do ostatních běžných výdajů HZS hl. m. Prahy.
Nájemné z nebytových prostor a z nájemného z bytů tvořilo v roce 2012 celkový příjem
1 088 944,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou odváděny do státního rozpočtu.
Příjmem státního rozpočtu jsou i příjmy z pokut ve správním řízení uložené dle § 10 a § 11 Zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád. V roce 2012 bylo vybráno 118 000,- Kč.
3. kapitálovými příjmy
V oblasti kapitálových příjmů HZS hl. m. Prahy žádné příjmy nerealizuje.

Výdaje:
Ostatní provozní výdaje:
V oblasti ostatních provozních výdajů byl na počátku roku 2012 rozpočet R1 ve výši
69 073 000,- Kč. V průběhu roku jsme jako oprávněné překročení závazných ukazatelů použili
příjmy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve výši
2 237 372,- Kč. Z toho bylo 345 750,- Kč použité příjmy z provozu pultů centralizované ochrany a
1 893 622,- Kč příjmy z likvidačních prací. Prostředky byly čerpány na vybavení hasičských stanic,
vybavení pro potápěče, dovybavení výjezdových vozidel a jejich oprav, nákup výpočetní techniky
a požární techniky a zabezpečení skladu v Jílovém.
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Dále bylo jako povolené překročení použito finančních prosředků získaných jako dary v celkové
výši 88 034,- Kč
V roce 2012 byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 225 353,82 Kč. Nároky byly
použity v plné výši na opravy mobilní techniky.
V průběhu roku bylo provedeno několik rozpočtových opatření, která posílila rozpočet celkem
o 15 724 000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na opravy mobilní techniky, nákup PHM, úhradu
nákladů spojených se SW maintenance GINIS, výpočetní techniky, stavební opravy apod.
Celkem HZS hl. m. Prahy vyčerpal v ostatních provozních výdajích finanční prostředky ve výši
86 966 391,38 Kč, Zbývající prostředky ve výši 381 368,44 Kč se staly nároky z nespotřebovaných
výdajů.
Výdaje na financování programů reprodukce majetku:
V roce 2012 byl rozpočet R1 na kapitálové výdaje 21 362 000 Kč, upravený rozpočet R2 na konci
roku 2012 činil 49 417 000 Kč. Zároveň bylo povoleno překročení rozpočtu výdajů o nároky
z nespotřebovaných výdajů ve výši 20 055 220,97 Kč a o prostředky z Fondu kulturních
a sociálních potřeb ve výši 440 400,- Kč. Čerpání k 31. 12. 2012 bylo 68 270 549,50 Kč.
V programovém financování se uskutečnily následující nákupy:
dýchací přístroje, datová úložiště pro hasičské stanice, bezpečnostní brána UTM, dvě cisternové
automobilové stříkačky, sporáky – FKSP, velitelský automobil, osobní automobily, výstavba
hasičské stanice Modřany.

3.5 Oblast poskytování informací veřejnosti
V rámci svěřené působnosti plní odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení důležitou roli též
v oblasti zabezpečení evidence žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a koordinuje zpracování dotazů
veřejnosti přes portál „Veřejnost“. V roce 2012 bylo na elektronickou adresu
verejnost@hzs.mepnet.cz přijato celkem 860 žádostí o informace, které byly postoupeny
kompetentním úsekům. Přijatých žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o veřejném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo celkem 7. Tyto žádosti byly dle zákonem
stanovených lhůt vyřízeny a zveřejněny s odpověďmi na webových stránkách HZS hl. m. Prahy.
Výroční zpráva o činnosti HZS hl. m. Prahy v oblasti poskytování informací za rok 2012
je dostupná ne webových stránkách HZS hl. m. Prahy pod odkazem
http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy-menu-sluzby-pro-verejnost.aspx
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3.6 Činnost tiskové mluvčí
V roce 2012 HZS hl. m. Prahy vydal celkem 2 články v tisku a 6 tiskových zpráv. Rozhlasovým
stanicím bylo podáno celkem 472 zpráv a televizním stanicím celkem 12 zpráv o zásazích
HZS hl. m. Prahy. Dále byly zprostředkovány rozhovory hasičských odborníků, především pro
rozhlasové vysílání. Menší počet podaných zpráv než v loňském roce způsobila dlouhodobá
nepřítomnost z důvodu úrazu a následné pracovní neschopnosti.

3.7 Činnost ve vztahu k zahraničí
Činnost ve vztahu k zahraničí, vysílání na zahraniční cesty, přijetí zahraničních návštěv, příhraniční
spolupráce v euroregionech, dohody, fondy:

Služební zahraniční cesty
Celkem 36 cest, celkem 133 účastníků, z toho:
-

odborné stáže, kurzy:
odborné exkurze:
semináře:
odborné konzultace:
mezinárodní konference:
mezinárodní cvičení:
sportovní akce:
účast na veletrhu:
převoz vozidel:
inspekční prohlídky:

8
3
2
1
2
4
9
1
4
2

Projekt mezinárodní spolupráce HZS hl. m. Prahy - Přehled aktivit za rok 2012
Příprava odborných skupin, komunikační kurzy a informace k projektu:
Komunikační kurzy probíhají intenzivně také v Horním Rýně, v listopadu 2012 otevřeny kurzy pro
nové kandidáty, přihlašeno 25 osob. V Lucembursku v letošním roce byly z organizačních důvodů
na lucemburské straně kurzy pozastaveny, budou obnoveny na základě žádosti lucemburských
hasičů od ledna 2013.
Směna B na HS Krč – pokračování v přípravě na ZK Fr II.
Směna A na HS Krč – pokračování v přípravě na ZK Fr II.
Hrad C – pokračování v přípravě na ZK Fr II.
Hrad A – zkoušky FR I, příprava na ZK Fr II.
Chemici HS Petřiny – příprava na ZK Fr II.
Zámek Žďár nad Sázavou – příprava + ZK Fr I, zapojení do projektu Ochrana památek
Výuka - za r. 2012 se uskutečnilo na české straně celkem 339 hodin odborné Fr.
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Zkoušky komunikačních dovedností:

HORNÍ RÝN – Colmar

PRAHA
1.
2.
3.
4.
5.

19. 1. 2012
21. 2. 2012
18. 7. 2012
20. 7. 2012
28. 9. 2012

Fr I
Fr I
Fr I
Fr I
Fr I

6.
7.
8.

ČJ I
ČJ I, An I
ČJ I

14. 2. 2012
5. 4. 2012
13. 4. 2012

Stáže a Instruktáže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ochrana obyvatelstva
Vyprošťování ze sutin
Rizika NRBC
Ochrana památek a um. děl
COBRA - instruktáž
Vyprošťování ze sutin
USAR TEAM - cvičení Ostrava
Ochrana památek a um. děl

PRG ve SDIS 68
SDIS 68 v PRG
PRG ve SDIS 68
PRG ve SDIS 68
PRG v LUX
LUX v PRG
SDIS 68 v PRG
PRG ve SDIS 68

3
3
6
6
3
4
5
7

Vzhledem k aktuální finanční situaci byly plánované týdenní stáže zkráceny (některé pouze na
2 dny), pro efektivní využití cesty bylo přistoupeno k vyššímu počtu přepravovaných osob.
Vzájemným propojením spolupráce s SDH Zámek Žďár a za podporu MV - GŘ HZS ČR se
podařilo uskutečnit výše uvedené akce.
Plánovaná schůzka pilotážního výboru projektu v Lucembursku byla po zvážení všech tří partnerů
přesunuta na konec roku 2013, aby mohly být plánované prostředky pro letošní rok použity
k realizaci stáží zásahových hasičů v rámci schválených programů ještě na podzim 2012.
Nad rámec plánovaných akcí se uskutečnila cesta do Paříže k setkání na DSC (Ředitelství civilní
bezpečnosti) a přijetí u Brigády pařížských hasičů:

Workshop Bezpečnost hlavních měst - Aktuální hrozby
zkušenosti ze cvičení, Paříž, 7-9/8/2012, témata:
-

Ochrana před chemickým rizikem při teroristickém útokem v metru
Ochrana historických památek

20

3.8 Vzdělávání příslušníků a občanských zaměstnanců HZS hl. m. Prahy
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.
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 odborné způsobilosti
ve smyslu § 72, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 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 přijati do služebního poměru na dobu určitou v trvání 3 let, se nejpozději
jeden měsíc před skončením doby určité podrobují služební zkoušce. Po úspěšném vykonání
služební zkoušky je příslušník zařazen do služebního poměru na dobu neurčitou.
V souvislosti s elektronizací činnosti státní správy jsou příslušníci i občanští zaměstnanci
opakovaně školeni k používání příslušného programového vybavení pro elektronickou služební
komunikaci, pro komunikaci s veřejnosti, pro vedení spisové služby programem GINIS apod.
V souvislosti s novelizaci příslušných právních předpisů, zejména v oblasti veřejných zakázek,
pracovněprávní, sociální a daňové, je zaměstnancům umožněna účast na odborných školeních,
pořádaných resortními nebo soukromými institucemi.

3.9 Činnost v oblasti psychologické služby
V oblasti psychologické služby byly v průběhu roku 2012 prováděny psychologickým pracovištěm
HZS hl. m . Prahy tyto činnosti:
psychodiagnostická činnost – bylo provedeno 15 vyšetření v rámci výběrových řízení pro zařazení
na speciální nebo vedoucí funkce,
poskytování posttraumatické péče příslušníkům HZS v souvislosti s výkonem služby – na
vyžádání nadřízeného nebo na žádost příslušníka byla poskytnuta posttraumatická péče
10 příslušníkům HZS hl. m. Prahy (v celkovém rozsahu 3 hodin),
poskytování posttraumatické péče příslušníkům HZS členy TPP – na žádost nadřízeného nebo
příslušníka byla poskytnuta posttraumatická péče 47 příslušníkům HZS hl. m. Prahy (v celkovém
rozsahu 147,5 hodin),
psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí - 17 lidem zasaženým
mimořádnou událostí byla psycholožkou poskytnuta psychosociální pomoc v celkovém rozsahu 13
hodin,
psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí poskytnutá členy TPP – celkem
byla poskytnuta psychosociální pomoc 27 lidem v celkovém rozsahu 10 hodin,
poradenské služby – byly poskytnuty 20 příslušníkům HZS, 5 občanským zaměstnancům
a 6 rodinným příslušníkům, celkem bylo provedeno 71 intervencí,
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konzultační činnost – konzultace z oboru psychologie ke studiu a souvisejícím pracím,
k výsledkům psychologických vyšetření atd., celkem bylo uskutečněno 51 konzultací v celkovém
rozsahu 36,5 hodiny,
vzdělávací a informativní činnost – pro příslušníky HZS hl. m. Prahy bylo uskutečněno
6 interaktivních přednášek odborného vzdělávání JPO v oblasti posttraumatické péče a komunikace
s účastníky dopravní nehody, 1 přednáška o komunikaci při vyprošťování z vozidla po dopravní
nehodě, ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje proběhla odborná příprava operačních
důstojníků, techniků a TCTV 112 v oblasti zátěžových hovorů v rozsahu 8 vyučovacích hodin pro
6 pracovních skupin, jedna odborná příprava v první psychické pomoci II pro členy TPP, jedna
odborná příprava v posttraumatické péči, jedna odborná příprava o relaxačních metodách
a možnostech jejich využití pro TCTV 112, jedna odborná příprava pro členy TPP (v celkovém
rozsahu 230 hodin),
vzdělávací a informativní činnost - pro Humanitární jednotku OS ČČK Praha 1 byla
2x realizována odborná příprava v první psychické pomoci (celkem 60 hodin),
vzdělávací a informativní činnost - pro týmy PIP a OTČ KŘ P hl. m. Prahy byla realizována
hodinová přednáška o posttraumatické péči v rámci HZS ČR a TPP HZS hl. m. Prahy,
vzdělávání – v rámci dalšího zvyšování kvalifikace se účastnila psycholožka HZS hl. m. Prahy
ročního kurzu Terapeutická práce s dotekem, semináře Odvaha svědčit, supervizního semináře
k práci s metodou EMDR, semináře Terapie hrou – sochy a obrazy v písku, společně s asistentkou
akcí pořádaných GŘ HZS ČR, společně se 2 členy TPP Konference o krizové intervenci, se 3 členy
TPP Workshopu Pražské linky důvěry, se 4 členy TPP Konference Pražské linky důvěry a 8 členů
TPP se zúčastnilo konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek,
stáže – z důvodu poznávání specifik 24hodinové služby příslušníků psycholožka absolvovala
6 stáží na hasičských stanicích,
jiné činnosti psycholožky – účast na soutěži ve vyprošťování jako figurantka, práce v intervizní
skupině, práce v pracovní skupině první psychické pomoci, spolupráce s týmy PIP a OTČ krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy, účast se členy TPP na 3 cvičeních IZS a posttraumatická péče na
stanicích.
Psychologické pracoviště se v únoru 2012 přestěhovalo z budovy v Olšanské 5 na HS 01.

4. Kontrolní činnost

V prostředí HZS hl. m. Prahy je plně automatizovaný vnitřní kontrolní systém vytvářející příznivé
podmínky pro provádění předběžných, průběžných a následných finančních kontrol. Vnitřní
kontrolní systém je tvořen obecnými kontrolami, veřejnosprávními kontrolami, řídícími kontrolami
a v neposlední řadě interním auditem. HZS hl. m. Prahy postupuje v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhláškou k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004
a interními pokyny ředitele HZS hl. m. Prahy. HZS hl. m. Prahy klade důraz na zajištění ochrany
veřejných prostředků proti rizikům způsobeným zejména porušením právních předpisů,
nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky. Vnitřní kontrolní
systém je průběžně prověřován a hodnocen a dochází tak k neustálému vylepšování kontrolních
mechanismů. Auditní činnost je plánována na základě analýzy rizik a v souladu s plněním
stanovených cílů organizace.
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4.1 Kontroly vykonávané orgány vnější kontroly
Resortními a vnějšími kontrolními orgány bylo v roce 2012 vykonáno celkem 7 kontrol:
- Kontrola plnění adresných a termínovaných opatření k odstranění nedostatků zjištěných při
“Mimořádné kontrole postupu HZS hl. m. Prahy při zadávání veřejné zakázky uskutečněné na
základě Rámcové smlouvy na dodávky požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a
věcných prostředků chemické služby a Rámcové smlouvy na stavební práce – výstavba hasičské
stanice, rekonstrukce objektu Legerova a areálu Prelátská”.
- Kontrola odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra zaměřená na vedení a využívání
evidencí v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, správnost odvodu pojistného na
sociální zabezpečení příslušníků a na agendu výluhových nároků.
- Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátců pojistného.
- Státní metrologický institut provedl dozor na základě zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znění pozdějších předpisů zaměřený na měřidla veličin ionizujícího záření.
- Místní šetření a odběr stěrů na bakteriologické vyšetření – zdravotnické zařízení MV
- MV – GŘ HZS ČR provedlo mimořádnou kontrolu systému přenosu dat z elektrické požární
signalizace na pult centralizované ochrany na území hlavního města Prahy.
- Mimořádná kontrola plnění adresných a termínovaných opatření k odstranění nedostatků
zjištěných při Mimořádné kontrole systému přenosu dat z elektrické požární signalizace na pult
centralizované ochrany.

4.2 Kontroly vykonávané orgány vnitřní kontroly

V roce 2012 bylo vykonáno vedoucími pracovníky napříč sborem HZS hl. m. Prahy celkem
15 řídících kontrol, které byly zaměřeny na následující oblasti: dodržování platného spisového
a organizačního řádu, vedení evidence sociálního pojištění příslušníků, zadávání veřejných zakázek
do monitorovacího a kontrolního systému MV ČR, efektivnost dílen při opravách požární techniky,
publikační činnost, školení BOZP, vedení dokumentace a evidence agendy, evidence pokladní
hotovosti, podepisování a schvalování účetní závěrky, inventurní soupisy, zadávání dat do programu
statistického sledování událostí, stav skladového hospodářství a archivace fotografií.
Dle schváleného plánu hlavních kontrolních úkolů HZS hl. m. Prahy na rok 2012 ze dne 3. 1. 2012,
pod číslem jednacím HSAA – 59/2012, byly vykonány pracovištěm kontroly celkem čtyři obecné
kontroly:
-

Autoprovoz – kontrola hospodaření se služebními dopravními prostředky,
Kontrola postupu HZS hl. m. Prahy při zadávání veřejných zakázek,
Dohody o pracích mimo pracovní poměr v roce 2010 – 2011,
Kontrola přijatých opatření po kontrole “Bezpečnostní ochrana areálů”.
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4.3 Veřejnosprávní kontroly
V roce 2012 nebyla provedena žádná veřejnosprávní kontrola.

4.4 Kontroly vykonávané v rámci interního auditu

V roce 2012 bylo vykonáno celkem šest interních auditů, z toho čtyři řádné a dva mimořádné
audity:
Řádné audity:
-

Prověření hospodárnosti a efektivnosti využívání účelových zařízení,
Výkon spisové služby v rámci odboru prevence,
Účinnost vnitřního kontrolního systému,
Plnění doporučení z interních auditů provedených v roce 2011.

Mimořádné audity:
-

Provoz pultu centralizované ochrany,
Exekuční srážky ze mzdy stanovené zákonem.

4.5 Reakce na stížnosti a podání
K evidenci podání za rok 2012 evidovaných na PIAK:
Bylo evidováno celkem 40 podání, z toho 22 nedůvodných, 3 částečně důvodné, 13 důvodných
a 2 podání stále v šetření (tematická kontrola ještě neproběhla). Pracoviště interního auditu
a kontroly přijalo 2 stížnosti, z toho 1 důvodnou a 1 nedůvodnou.
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5. Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti

Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti byl do 30. 11. 20012 tvořen odborem prevence,
odborem zjišťování příčin vzniku požárů a odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Od 1. 12. 2012 je tvořen odborem prevence, odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
oddělením zjišťování příčin vzniku požárů a oddělením dokumentace.
V úzké a provázané spolupráci odbory řeší analytické, metodické a koncepční úkoly v jednotlivých
oblastech své působnosti.

5.1 Výkon státního požárního dozoru
5.1.1 Kontrolní činnost

Odbor prevence se člení na oddělení s místní působností:

Odd. kontrolní a metodické ODKČ
činnosti
Odd. stavební prevence
ODSP

Legerova 57, Praha 2
Praha 3, Olšanská 5

ODD. PREVENCE PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI
Praha 1, 2
ODP1

Praha 3, Olšanská 5

Praha 3, 8

ODP3

Praha 3, Olšanská 5

Praha 4, 11, 12

ODP6

Praha 5, 13, 16, 17

ODP7

Praha 6, 7

ODP2

Praha 4, Na krčské stráni
1366 (na HS-06)
Praha 5, Jinonická 1226
(na HS-07)
Praha 6, Heyrovského
nám.1987 (na HS-02)

Praha 9, 14, 18, 19, 20, 21

ODP4

Praha 3, Olšanská 5

Praha 10, 15, 22

ODP5

Praha 10, Průběžná 74
(na HS-05)
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Kontrolní činnost v roce 2012 vykonávalo 17 příslušníků, což je o 3 méně než v roce 2011. I přes
pokles příslušníků určených pro kontrolní činnost (v průběhu roku byla zrušena 2 tabulková místa),
bylo provedeno přibližně stejně kontrolních akcí, jako v loňském roce. Počet příslušníků pro odbor
prevence (kontrolní i stavební činnost) je plánován na 59. Skutečný počet příslušníků je 54, což je
oproti plánu cca o 9 % méně. Provedeno bylo celkem 1372 kontrolních akcí. Počet účastí
příslušníků na těchto akcích byl 1739 (na některé kontroly – převážně komplexní – musí jít
příslušníci vzhledem k náročnosti a rozsahu kontrolní akce ve vyšším počtu).
-

128 komplexních kontrol (z toho 37 bez závad)
802 tematických kontrol (z toho 317 bez závad)
442 dohlídek (z toho 432 bez závad)

Příslušníci se zúčastnili 14 kontrolních akcí v kontrolní skupině jiných orgánů:
-

kontroly s Policií ČR – kontroly probíhaly v průběhu celé roku v pozdních hodinách.
Předmětem kontroly byly většinou noční kluby, bary a restaurace
místní šetření se stavebními úřady
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Nejvýznamnější kontrolní akce provedené odborem prevence v roce 2012:
Pražský Hrad – celkem provedeno 7 tematických kontrol se zaměřením na obstarávání,
zabezpečování a udržování požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany.
Obchodní dům My – kontrolní dohlídka z komplexní kontroly ze dne 25. 10. 2011 a tematická
kontrola se zaměřením na užívání chráněných únikových cest.
Obchodní centrum Palladium - obchodní jednotky provozující činnost s vysokým požárním
nebezpečím – celkem provedeno 3 kontrolní dohlídky z tematických kontrol z podzimu 2011, dále
provedeny 3 tematické kontroly se zaměřením na dokumentaci požární ochrany a udržování
volných únikových cest (činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím).
La Fabrika zjištěno opakované překračování povolené kapacity zařízení při divadelních
představeních.
Orion – velkoprodejna svítidel - při tematické kontrole byly zjištěny závažné nedostatky
v provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, včetně zařízení EPS.
Billa – Letenské náměstí : kontrola provedena na návrh velitele družstva HZS – stanice Holešovice,
který při zásahu v objektu prodejny a zázemí zjistil závažné nedostatky.
Domova mládeže Studentská – zjištěny nepovolené stavební úpravy k navýšení kapacity objektu.
Současně bylo zjištěno trvalé zastavění jedné z únikových cest ( úniková cesta byla stavebně
oddělena a připojena k bytu školníka).
Stadion Synot Tip Arena – Eden Vršovice: bylo uloženo 27 opatření; jedná se o značně rozsáhlý
objekt, který je shromažďovacím prostorem, s velkým množstvím instalovaných požárně
bezpečnostních zařízení.
Areál Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – samostatné kontroly jednotlivých pavilonů,
z nichž žádný nebyl bez zjištěných závad; kontrolními dohlídkami průběžně zjišťováno plnění
opatření a uvedení objektů do souladu s požadavky požární bezpečnosti.
SAPARIA - v rámci kontrol bylo stanoveno celkem 101 opatření. V 69 případech bylo zjištěno, že
pronajaté prostory jsou užívány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Tematické kontroly byly
vesměs zaměřeny na provozuschopnost a přístupnost PHP a požárních hydrantů, instalace EPS,
dodržování bezpečné vzdálenosti od lokálních topidel a volné komunikační prostory.
Mansonn - pekárna umístěná v průmyslovém areálu - výroba a zásobování pekařskými výrobky do
hotelů a restaurací. Uloženo 7 opatření – dokumentace požární ochrany.

5.1.2 Stavební prevence
Příslušníci odboru prevence se podíleli nejen na posuzování „novostaveb“(např. administrativní
centra, oblast bydlení, dopravy – obchvaty, metro, letiště), ale i na posuzování rekonstrukcí
rozličných historických památek. Posuzování staveb takového rozsahu klade na příslušníky velké
nároky a potřebu neustálého vzdělávání. Tato činnost je časově velmi náročná, protože mimo
posouzení vlastního objektu, se příslušníci zúčastňují předkolaudačních prohlídek, funkčních
zkoušek (tyto činnosti probíhají většinou v mimopracovní době ve večerních či nočních hodinách)
a teprve poté vlastního uvedení stavby do užívání.
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Nejvýznamnější kolaudační řízení:
Letiště Václava Havla – stavební úpravy v Terminálu 1 a 2, zřízení nových obchodních jednotek
v Terminálu 1 a 2,
Pražský okruh – tunely – zahájení řízení o uvedení do trvalého provozu, silniční okruh kolem
Prahy - stavba Lahovice – Slivenec,
Palác Křižík – nové zrekonstruované obchodně administrativní centrum,
Zámek Koloděje – rekonstrukce historického areálu,
TV Žižkov – rekonstrukce restaurace a vyhlídkových prostor v televizní věži,
Státní tiskárna cenin – rozšíření objektu a výměna technologií,
Rehabilitační klinika Malvazinky – nové významné nemocniční zařízení,
Obchodní Centrum Černý Most – plošné rozšíření obchodního centra a nový parkovací dům,
Polyfunkční objekt Diamant – rekonstrukce celého objektu – kancelářské a obchodní plochy,
Protonové centrum FN Bulovka – výstavba nového objektu nejvýznamnějšího centra pro léčbu
rakoviny v Evropě i ve světě,
Polyfunkční objekty River Garden Z2 a Z7 – významná administrativní budova,
Administrativní budova Main Point Karlín – administrativní budova, která vyhrála světovou
soutěž o projekt roku 2012,
Depozitář Národní knihovny ČR v Hostivaři – stavba nového 4.podlažního objektu s hašením
vysokotlakým SHZ.
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5.1.3 Zjišťování příčin vzniku požárů

Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (ODZP)
Příslušníci oddělení zjišťování příčin požárů v roce 2012 šetřili 2395 požárů.
Ke každému požáru s výjimkou požárů se základní evidencí a požárů dopravních prostředků
způsobených dopravní nehodou se zpracovává a vede spis o požáru. Součástí každého spisu
o požáru je odborné vyjádření vyšetřovatele HZS, který tento požár šetří. V roce 2012 bylo
zpracováno 1160 odborných vyjádření a 55 požárně technických expertíz, což je o 19 více než
v loňském roce, v tomto případě se jedná o navýšení téměř o 53%.
Navazující činnosti ZPP:
V roce 2012 bylo vyřízeno 950 žádostí o podání informacím k požárům (v loňském roce vyřízeno
753 žádostí), ať už se jednalo o poškozené osoby, zástupce pojišťoven, nebo státní správu.
U případů, kde je prokázáno porušení zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, příslušníci odboru zjišťování příčin požárů zahajují s viníkem správní, přestupkové nebo
blokové řízení. V roce 2012 bylo uděleno oddělením zjišťování příčin požárů 57 blokových pokut
v celkové výši 16.500,- Kč. Dále bylo v přestupkovém řízení uloženo 10 sankcí fyzickým osobám a
ve správním řízení dvě sankce právnickým osobám.

Oddělení dokumentace - foto a video (ODDK)
Příslušníci oddělení dokumentace ODDK v roce 2012 zdokumentovali pro účely ZPP všechny
šetřené požáry, přičemž celkově údaje o pořízené obrazové dokumentaci uložili u 1449 případů do
databáze archivačního programu Bach, umožňujícího vyhledávání podle zadaných klíčových slov,
což usnadňuje následné porovnání a analyzování jak případů, tak i pořízené dokumentace.
Další činnosti ODDK:
Příslušníci ODDK jako každoročně dále prováděli dokumentaci vybraných technických zásahů
sloužící k dalšímu výcviku jednotek, popř. pro potřeby PČR, zaznamenávali rovněž poškození
vzniklá při zásazích pro účely řešení škodních událostí, pořizovali foto a video materiály používané
k preventivně výchovné činnosti, školení jednotek SDH, k seznámení se s činností HZS i pro
celorepublikové použití.
Při své činnosti nadále spolupracovali s GŘ HZS ČR, TÚPO, video studiem MV GŘ IOO
v Lázních Bohdaneč, se Zařízením služeb MV, regionálními a celoplošnými obrazovými médii atd.
O své zkušenosti s pořizováním obrazové dokumentace ve složitých podmínkách při zásahu resp. se
způsoby pořizování obrazové dokumentace pro účely ZPP se příslušníci ODDK opět podělili
poskytnutím obrazového materiálu a zkušeností při přípravě kurzu Dokumentace při vyšetřování
požáru (DOK-VYP).
V roce 2012 příslušníci oddělení uspořádali sérii školení pro příslušníky z výjezdu pověřené
dokumentací likvidačních prací u dopravních nehod. Oddělení poskytovalo rovněž průběžně servis
při zpracování a výběru fotografií zasílaných pojišťovnám.
V roce 2012 byla pořízena obrazová dokumentace v objemu dat 128,3 Gigabitů, což je celkově
téměř 26 000 snímků a rovněž 15 hodin videodokumentace.
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5.1.4 Správní řízení
V roce 2012 bylo uloženo 7 pokut právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám v celkové výši
436000,-. Z tohoto počtu bylo 6 případů řešeno příkazním řízením. Dále bylo řešeno 23 pokut
za přestupky v celkové výši 60000,- Kč.

5.2 Činnost dotčeného orgánu podle zákona o prevenci závažných havárií
Činnost dotčeného orgánu podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií), (dále jen „zákon o prevenci závažných havárií).
Integrované kontroly v oblasti prevence závažných havárií probíhají za řízení ČIŽP každoročně
v termínech podle schváleného plánu. V roce 2012 se HZS hl. m. Prahy zúčastnil následujících pěti
integrovaných kontrol:
Objekty zařazené do kategorie B:
Flaga s.r.o. - kontrola se zaměřením na bezpečnostní dokumentaci, dokumentaci požární ochrany
včetně požární 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 kontrolu výroby a plnírny technických a medicinálních
plynů. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.
Objekty zařazené do kategorie A:
V této kategorii objektů byly provedeny tři kontroly, a to v objektech společností
Brenntag CR s.r.o., Letiště Praha a.s. a Czech Airlines Technics s.r.o.
Z kontrol byly sepsány protokoly o výsledku kontroly, které byly řádně projednány s představiteli
kontrolovaného subjektu a postoupeny České inspekci životního prostředí. U žádného
z kontrolovaných subjektů nebyly zjištěny závady závažného charakteru, které by byly spojeny se
zahájením správního řízení.
V průběhu roku 2012 se nezměnil počet subjektů, na které se vztahuje zákon o prevenci závažných
havárií.
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5.3 Preventivně výchovná činnost
5.3.1 Zhodnocení plánu propagace a osvěty v oblastech požární ochrany,
ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému.

Úkoly stanovené Plánem hlavních úkolů HZS hl. m. Prahy v oblasti preventivně výchovné činnosti
(dále „PVČ“) pro rok 2012 byly splněny.
V roce 2012, stejně tak jako v letech předešlých, byla v rámci PVČ hlavní pozornost soustředěna na
práci s dětmi a školní mládeží, tedy na výraznou demografickou a současně nejlépe ovlivnitelnou
skupinu. Program výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva byl realizován formou praktických cvičení v mateřských školkách, základních
a středních školách, besed v mateřských školkách a přednášek v základních a středních školách,
projektem „Hasík“ a předáváním informací v rámci exkurzí v hasičských stanicích.
Přehled uskutečněných aktivit PVČ HZS hl. m. Prahy v roce 2012
1. Aktivity
počet aktivit

počet
zúčastněných

38
z toho 2 PC

1935

počet realizátorů HZS
kraje - OBOK/ostatní
Předškolní aktivity
4

6

spolupodílející se
organizace

finanční
prostředky

magistrát HMP,
základní a ost. složky
IZS

R

základní a ostatní složky
IZS

R

Školní aktivity
24
z toho 10 PC
85
11
8
1
6
77

3220

3
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Hasík
22
Příprava učitelů
175
1Z
lektorka první pomoci
Příprava seniorů
205
1Z
Příprava osob invalidních a se zdravotním postižením
40
1
Příprava zástupců společenství vlastníků bytových jednotek
subjekty podílející se
540
8
na revitalizaci domů
1.8 Exkurze na stanicích
1793
30 Z
1789

2

R
R
R
R
R

Vysvětlivky:
Z – v případě potřeby zástup
R - rozpočet HZS HMP: pohonné hmoty (služební vozidlo) a amortizace vozu a věcných
prostředků (notebook, dataprojektor)
PC – praktické cvičení (s dalšími složkami IZS)
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Příslušníci HZS hl. m. Prahy spolupracovali v roce 2012 průběžně také s asociací Záchranný kruh,
občanským sdružením Citadela Bruntál, odbory školství úřadů městských částí, věnovali se dalšímu
školení pedagogů, pokračovali v přednáškové činnosti pro seniory a zástupce společenství
vlastníků bytových jednotek, publikační činnosti v měsíčnících vybraných městských částí a vydali
vlastní materiál s preventivně výchovnou tematikou pro žáky 1. stupně základní školy. Se svým
preventivně výchovným programem se účastnili 16 akcí určených pro děti, školy a širokou
veřejnost.

2. Další preventivně výchovné akce
Počet realizátorů
HZS krajeOBOK/ostatní

Název

Termín

Pořadatel

Cílová
skupina

Počet
účastníků

Václavák bez aut –
Uniformovaná
neděle

01.04.
2012

Sdružení Nového
Města pražského,
o. s.

široká
veřejnost

200

4

6

R

Muzeum PČR

široká
veřejnost

100

2

3

R

o. s. Helpík

školy

200

2

3

R

MČ Praha Šeberov

děti

150

2

3

R

MČ Praha 7

školy

2000

2

3

R

Muzeum PČR

široká
veřejnost

500

2

3

R

HZS hl. m. Prahy

školy

580

2

10

R

OC Novodvorská
plaza
ÚAMK
(FIA)

široká
veřejnost
široká
veřejnost
široká
veřejnost

150

2

3

R

150

2

6

R

200

4

6

R

široká
veřejnost

200

4

6

R

děti

100

4

-

R

MČ Radotín

široká
veřejnost

200

2

3

R

Zdraví-život, o. s.

školy

80

3

3

R

Genesy. s. r. o.

děti

280

4

6

R

Střechy Praha,
s. r. o.

senioři

70

4

3

R

Den bezpečnosti
Helpíkův pohár
2012
Dětský den
Bezpečné prázdniny
Pražská muzejní
noc
Den záchranářů
Umíte pomoci?
Road Safety Day
10 let od povodní
IRON FIREMAN
ACTIVE FREE
TIME 4 YOU!
Den IZS
Den IZS
Praha dětem
Veletrh seniorů

25.04.
2012
03.05.
2012
31.05.
2012
07.06.
2012
09.06.
2012
14.06.
2012
21.06.
2012
28.06.
2012
11.08.
2012
01.09.
2012
08.09.
2012
22.09.
2012
25.09.
2012
30.09.
2012
05.10.
2012

Magistrát HMP
server Požáry.cz,
Empiria,
OC Arkády Pankrác
cwww.cz,
MČ Praha 4

Vysvětlivky:
R - rozpočet HZS HMP: pohonné hmoty a amortizace vozu (služební vozidlo)
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Finanční
prostředky

3. Média - příspěvky do tištěných médií
počet příspěvků

počet médií

10

12

počet přispěvovatelů
finanční prostředky
(tvůrců)
7
0

4. Vydání vlastních materiálů
Druh

množství

náklad

počet tvůrců

finanční prostředky

omalovánky

5

stovky/tisíce

2

0

3 000

1

0

rozvrh hodin s říkankami
1
na každý den

5.3.2 Preventivně výchovná činnost organizovaná odborem prevence
Příslušníci prevence se mimo jiné podíleli v roce 2012 na preventivně výchovné činnosti:
Přednášky na seminářích „Jak to dělají jinde“ se zaměřením na revitalizaci bytového
fondu - 8 příslušníků odboru prevence se zúčastnilo celkem 6 přenáškových cyklů ve dnech
5.6.-7.6.2012 a 27.11.-29.11.2012.
Hasík – 2 příslušníci se zúčastnili 6 přednášek pro žáky základních škol v časovém rozsahu
cca 12h.

5.4 Ochrana obyvatelstva

5.4.1 Varování a vyrozumění
Cílem HZS hl. m. Prahy v oblasti varování je zajistit varování a vyrozumění obyvatelstva
hl. m. Prahy před následky vzniklých mimořádných událostí většího rozsahu nebo vzniku krizové
situace. Varování obyvatelstva v hlavním městě je zajišťováno celostátním jednotným systémem
varování a vyrozumění (JSVV) a autonomním systémem varování a vyrozumění (ASVV).
Vyrozumění je prováděno podle rozsahu mimořádné události a krizové situace komunikačními
systémy IZS hl. m. Prahy.
HZS hl. m. Prahy pravidelně provádí zkoušky sirén na území hl. m. Prahy. Úspěšnost
provozuschopnosti se pohybuje kolem (96%). Zjištěné závady jsou operativně odstraňovány.
V současné době zajišťuje JSVV v hl. m. Praze celkem 425 sirén, z toho 206 sirén rotačních
a 219 sirén elektronických.
V roce 2012 byla provedena modernizace 25 ks dálkových ovládání rotačních sirén v majetku
HZS hl. m. Prahy. V současné době je takto zmodernizováno již 144 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 vytvořit skupiny sirén,
které v okolí objektů, zařazených do kategorií dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií, ve znění pozdějších předpisů umožňují jejich efektivnější využití. 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.

5.4.2 Evakuace
Evakuace obyvatelstva je řešena zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétní opatření v této oblasti, v souladu s vyhláškou č. 328/2001 Sb., o některých
podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů, jsou zahrnuta do plánů konkrétních
činností jako součást Havarijního plánu hl. m. Prahy.
Evakuace je jedním z nejrozšířenějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před
následky hrozících nebo vzniklých mimořádných událostí.
Problematika evakuace byla řešena v rámci praktických cvičeních na ZŠ a VŠ.

5.4.3 Nouzové přežití a humanitární pomoc
Zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva postiženého pohromou je jedním z hlavních úkolů
v oblasti ochrany obyvatelstva.
Nouzové přežití je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při krizových situacích, kterými
jsou zejména živelní pohromy, technologické havárie, epidemie a jiné.
Vytvoření předpokladů ke splnění úkolů nouzového přežití 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 služeb.
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,
postiženého následky mimořádných událostí.
Plnění úkolů nouzového přežití 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 okamžitou a následnou pomoc v množství 650 souprav. Pro případ rozsáhlé
mimořádné události III. nebo zvláštního stupně poplachu lze využít také 600 souprav pro
dekontaminační stanoviště, 25 souprav pro okamžitou 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 přežití pro rychlou, účinnou
a neodkladnou pomoc obyvatelstvu při mimořádných událostech.
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5.4.4 Ukrytí a individuální ochrana
Ukrytím se rozumí využití 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 2012 bylo stanoveno provedení 103 kontrol STOÚ, které jsou
v působnosti HZS hl. m. Prahy. Z těchto plánovaných kontrol jich bylo provedeno celkem 93.
Mimo tento plán bylo provedeno 10 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, než by mohlo z neznalosti dojít k závažným pochybením.
Během roku 2012 bylo písemnou formou podáno šest návrhů na vyřazení osmi úkrytů z evidence.
Z těchto návrhů byly kladně vyřízeny dvě žádosti.
Důvodem k vyřazení byla v prvním případě výstavba nové budovy na místě stávajícího objektu
XXXLUTZ a MÖBELIX, Kolbenova ul., Praha 9, a dále uvažovaná rekonstrukce traťového úseku
v rámci projektu „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží“. V těchto
případech by úkryty byly příčinou bránění ekonomickému využití pozemku a nové výstavbě.
Vyhověno nebylo v případě úkrytů společnostem CREVISTON a.s., Classic 7 s.r.o.,
NET4GAS, s.r.o. a společenství domu Čajkovského 2421/15, které jsou v dobrém stavu.

5.4.5 Zjišťování a vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace
HZS hl. m. Prahy je v oblasti monitorování radiačních a chemických situací součástí systému,
v němž 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 nepřetržitému monitorování
radiační situace. Z majetku HZS hl. m. Prahy jsou rovněž tyto přístroje na základě smlouvy
o výpůjčce poskytnuty DP Metro a Správě Pražského hradu. Všechny přístroje jsou pravidelně
kontrolovány a kalibrovány OZ Olomouc, zajišťování probíhá podle požadavků i pro další subjekty,
vlastnící dozimetrické přístroje.
Pro případ použití zbraní hromadného ničení je u HZS hl. m. Prahy zřízeno Krajské vyhodnocovací
středisko, jehož činnost je zabezpečena vyškolenými příslušníky a prověřována pravidelnými
cvičeními.
Vyhodnocování biologické situace je zajišťováno ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou
a biologickou ochranu - laboratoří Kamenná, kde je prováděn rozbor odebraných biologických
vzorků.
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5.5 Havarijní a krizové plánování

5.5.1 Stav zpracování (aktualizace) krizového a havarijního plánu kraje,
vnějších havarijních plánů

Krizový plán hlavního města Prahy
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy v součinnosti s Odborem bezpečnosti a krizového
řízení Magistrátu hlavního města Prahy zpracoval Krizový plán hlavního města Prahy v souladu
s § 15b NV č. 462/2000 Sb. a v souladu s termínem který si HZS HMP stanovil v Harmonogramu
zpracování Krizového plánu hl. m. Prahy a Krizových plánů městských částí Prahy 1 – 22 (dále jen
Harmonogram). Bezpečnostní radou hlavního města Prahy byl projednán a následně podepsán
primátorem hlavního města Prahy dne 03. 12. 2012.
Krizové plány městských částí
Dále Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy v součinnosti s městskými částmi Praha 1
až Praha 22 zpracoval krizové plány podle § 15c NV č. 462/2000 Sb. a v souladu s termínem, který
si Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy stanovil v Harmonogramu. Začátkem měsíce
listopadu zaslal Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy starostům městským částí dopis
s informací o zákonné povinnosti projednat krizový plán v bezpečnostní radě do konce roku 2012
s tím, že současně naplní podmínku stanovenou § 14 odst. 3 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.,
k provedení krizového zákona, který stanoví, že jednání bezpečnostní rady kraje a bezpečnostní
rady obce s rozšířenou působností se uskutečňují nejméně dvakrát ročně. Následovalo projednání
krizových plánů městských částí v příslušných bezpečnostních radách.
Vnější havarijní plány
Na území hlavního města Prahy se nacházejí dva objekty zařazené do skupiny B (ve smyslu zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií). Jde o výrobně distribuční centrum Praha
provozovatele Linde Gas a.s. a plnírna PB Satalice provozovatele Flaga s.r.o. a pro tyto provozy
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zpracovává vnější havarijní plány, které byly v roce
2012 aktualizovány.
Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury
Novelizace zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
nově stanovila povinnost zpracovat Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy
Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. Dne 15. 10. 2012 byl vyhotoven návrh
plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury Hasičského záchranného sboru hlavního
města Prahy a předán ostatním úsekům Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
k připomínkování. Dne 31. 10. 2012 byl návrh plánu krizové připravenosti subjektu kritické
infrastruktury Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy projednán a následně schválen
ředitelem Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.
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5.5.2 Spolupráce s krajským úřadem, obcemi a ostatními správními úřady

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy v roce 2012 spolupracoval s Magistrátem hlavního
města Prahy, konkrétně s Odborem bezpečnosti a krizového řízení, a to zejména při tvorbě
Krizového plánu hlavního města Prahy, krizových plánů městských částí a v oblasti HOPKS,
zejména při zpracování plánu nezbytných dodávek. V rámci této spolupráce Odbor ochrany
obyvatelstva a krizového řízení naplánoval a zrealizoval instruktážně-metodické
zaměstnání se zástupci Odboru bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy,
které se uskutečnilo ve dnech 26. – 28. března 2012 ve školicím a rekreačním středisku
HZS hl. m. Prahy v Bedřichově. Zaměstnání bylo zaměřeno na řešení aktuálních problémů a řešení
sporných otázek před samotnou finalizaci Krizového plánu hlavního města Prahy.
Dále Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zorganizoval tři pracovní setkání se zástupci
městských částí Praha 1 až Praha 22, kde byly řešeny aktuální problémy v rámci tvorby krizových
plánů městských částí Praha 1 až Praha 22.
V průběhu roku 2012 v systému Nouzového hospodářství spolupracoval Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy se Správou státních hmotných rezerv, zejména při ochraňování
pohotovostních zásob. Dle pokynů Správy státních hmotných rezerv byl navrhnut rozpočet běžných
výdajů na rok 2013 a dále zpracován Plán zkušebního provozu, výcviku obsluh a pravidelných
kontrol na materiálu Správy státních hmotných rezerv pro rok 2013. Na vybrané technice uložené
v pohotovostních zásobách byly provedeny revize, servis, běžná pravidelná údržba, funkční
zkoušky, včetně výcviku obsluh v hodnotě cca 110 tis. Kč. Koncem roku 2012 převzal Hasičský
záchranný sbor hlavního města Prahy do ochraňování od Správy státních hmotných rezerv nové
generátorové soustrojí v hodnotě převyšující tři čtvrtě milionu korun.
V průběhu roku dále probíhala spolupráce s celou řadou subjektů v rámci problematiky krizového
řízení a havarijního plánování, a to formou konzultací, vyjádření, či vydávání stanovisek.

5.5.3 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 využíval „celostátní informační systém ARGIS“. Právnické a podnikající fyzické osoby
byly oslovovány na základě návrhů dotčených orgánů.
V průběhu roku 2012 bylo prostřednictvím Argisu osloveno cca 67 nových subjektů
(potencionálních dodavatelů nezbytných dodávek, včetně organizačních složek podniků).
Oslovování bylo prováděno na základě navržení Magistrátem hl. m. Prahy, Úřady městských částí
pro Prahu 1-22 a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Výběr dodavatelů byl zaměřen
zejména na oblast ochranných pomůcek, ženijního nářadí, nouzového ubytování, nouzového
stravování a náhradních zdrojů elektrické energie. Při oslovování DND (nebo OSP) se v některých
případech přistoupilo k osobním návštěvám příslušníka HZS hl. m. Prahy u subjektů
k efektivnějšímu získání potřebných dat při zpracování Plánu nezbytných dodávek. Průběžně byla
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prováděna aktualizace vybraných subjektů. Z velkých obchodních řetězců se jednalo o aktualizace
119 stávajících prodejen a zavedení 56 nových prodejen společností Ahold Czech Republic, a.s.,
Billa, spol. s.r.o., Penny Market, s.r.o., Norma, k.s., Lidl Česká republika, v.o.s., Kaufland Česká
republika, v.o.s. Průběžně byl řešen stav subjektů nově dislokovaných v hl. m. Praze z ostatních
krajů a subjektů, které změnily místo podnikání mimo hl. m. Prahu. Spolupráce v oblasti nouzového
hospodářství probíhala i s pracovníky dotčených hasičských záchranných sborů krajů.

5.5.4 Vzdělávání
V roce 2012 Odbor ochrany obyvatel a krizového řízení zorganizoval dvě metodická zaměstnání
pro vyčleněné příslušníky do bezpečnostních rad vybraných městských částí. A to zejména
z důvodu jejich přípravy na problematiku předložení a následné schválení krizových plánů.

5.5.5 Krizové situace, příp. další činnosti
V roce 2012 nebyly Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy řešeny žádné krizové
situace.

6. Úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení
Úsek IZS a operačního řízení byl do 30. 11. 2012 tvořen odborem integrovaného záchranného
systému, odborem služeb, odborem operačního řízení a odborem komunikačních a informačních
systémů. Od 1. 12. 2012 je tvořen odborem integrovaného záchranného systému, odborem služeb
a odborem operačního řízení a komunikačních a informačních systémů.
V úzké a provázané spolupráci odbory řeší analytické, metodické a koncepční úkoly v jednotlivých
oblastech své působnosti.

6.1 Integrovaný záchranný systém
6.1.1 Spolupráce složek IZS
Základní složky IZS jak při přípravě na mimořádné události tak i při jejich řešení spolupracují na
všech úrovních řízení (strategická, operační, taktická). Spolupráci základních složek IZS, která je
prakticky denně prověřována při zásahové činnosti je možné hodnotit jako výbornou. Případné
nedostatky ve spolupráci jsou řešeny operativně, popř. bývají řešeny v rámci IMZ, které jsou
pořádány HZS hl. m. Prahy za účasti zástupců základních složek IZS a přizvaných hostů.
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Z ostatních složek jsou nejvíce využívány pohotovostní služby a Městská policie hl. m. Prahy.
Spolupráci s uvedenými složkami je možné hodnotit rovněž velice pozitivně podobně jako na
úrovni základních složek.
Mimo pohotovostní služby (PRE, plyn, voda, …) a Městské policie hl. m. Prahy jsou při
specifických zásazích (např. sesuv objektu apod.) využívány i ostatní složky IZS s kterými jsou
uzavřeny dohody o spolupráci. V minulosti se mnohokrát účelnost tohoto řešení plně prokázala
např. v roce 2009 při zřícení objektu v Soukenické ulici.
Přehled platných dohod v rámci IZS
Dohody o plánované pomoci na vyžádání:
Ke dni 31. 12. 2012 má HZS hl. m. Prahy uzavřených 19 dohod o plánované pomoci na vyžádání
dle § 21, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších
předpisů. Odbor IZS eviduje 8 dohod a odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 11 dohod.
Dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci:
Ke dni 31. 12. 2012 má HZS hl. m. Prahy uzavřených 10 dohod o poskytnutí osobní a věcné
pomoci dle § 15, vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

6.1.2 Příprava a řešení mimořádných událostí

K řešení mimořádných událostí je HZS hl. m. Prahy připraven na vysoké úrovni. Příslušníci HZS
hl. m. Prahy průběžně absolvují mimo základní a odborné kurzy i příslušná školení stanovená
schváleným plánem odborné přípravy na příslušný rok. V průběhu roku jsou v rámci výcviku
organizována taktická a prověřovací cvičení jak na úrovni HZS hl. m. Prahy, tak součinnostní
cvičení IZS.
HZS hl. m. Prahy disponuje rovněž speciálními službami a to potápěčskými a lezeckými skupinami,
tito příslušníci rovněž absolvují příslušná školení a výcvik dle schváleného plánu odborné přípravy.
V současné době lze říci, že odborná úroveň příslušníků HZS hl. m. Prahy je na vysoké úrovni. Při
hodnocení materiálního vybavení je možné konstatovat, že v současné době je na dostatečné úrovni,
ale zároveň je nutné konstatovat, že vzhledem k opotřebování a stárnutí těchto prostředků je na
základě snižování finančních prostředků předpoklad zhoršení stávající úrovně a nejen v této oblasti.
Z vyššího pohledu na řešení mimořádných událostí je nutné zmínit fakt, že v některých případech
vlivem místního řešení dopravních komunikací např. nezakrytý tramvajový svršek, zúžení
komunikací přenosnými patníky apod. je v některých částech hl. m. Prahy v případě hustého
silničního provozu znemožněn průjezd techniky IZS, zejména rozměrné zásahové techniky HZS hl.
m. Prahy. V tomto případě je nutná úzká spolupráce se zainteresovanými subjekty zejména
dopravním odborem Magistrátu hl. m. Prahy. Nemožnost průjezdu k místu mimořádné události má
zásadní vliv na její následky.
V roce 2012 byla připravenost jednotek PO i ostatních složek IZS prověřena zejména při
likvidacích požárů.
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V roce 2012 byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu pouze v jednom případě, zvláštní stupeň
požárního poplachu vyhlášen nebyl. Dále je uveden stručný přehled o požárech, které si vyžádaly
největší nasazení SaP popř. přímé i následné škody byly enormní.

Požár skládky dne 28. 8. 2012, Dolnoměcholupská 1418//12, Praha 15
Jednotky HZS Praha stanice číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, a 10 a SDH Horní Měcholupy, SDH Dolní
Měcholupy, SDH Chodov, SDH Kolovraty, SDH Dubeč, SDH Nebušice, SDH Satalice,
HZSP Zentiva a HZSP Mitas, likvidovaly požár skládky komunálního odpadu šesti C proudy vody
v dýchací technice. Plocha požáru byla 50 x 10 metrů a došlo k zasažení haly na třídění odpadu.
Požárem byla poškozena konstrukce haly a zničena elektroinstalace uvnitř. Vzhledem k nasazení sil
a prostředků byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Chemická jednotka prováděla kontrolu
ovzduší (nebyly překročeny limity znečištění). Naskladněný hořící odpad byl za pomoci kolového
nakladače rozebrán a prolit vodou. Příčinou vzniku požáru bylo s největší pravděpodobností
vysypání odpadu se skrytým ohniskem požáru z nákladního vozidla do prostoru třídírny odpadu.
Předběžně odhadnutá škoda: 500.000,- Kč.
Požár dopravního letadla ATR-42 dne 9. 6. 2012, Aviatická - letiště Ruzyně, Praha 6
Příslušníci jednotek HZSP Letiště HZS Praha ze st. 1, 2, 3, 5, 7 a 8 likvidovali těžkou pěnou
z lafetových proudnic a následně 2 proudy C požár dvoumotorového vrtulového dopravního letadla
ATR 42 umístěného v prostoru hangáru F. Požárem bylo celé letadlo zcela zničeno, poškozeno bylo
další letadlo shodného typu a střecha montážní haly. Při požáru byl zraněn pracovník údržby, který
byl ZZS odvezen k nemocničnímu ošetření, další dva pracovníci byli podrobeni preventivní
kontrole lékařem ZZS. Předběžně odhadnutá škoda: 500 000 000,- Kč.
Požár skladovací haly se zdravotnickým materiálem dne 30. 6. 2012, Ve Žlíbku 1800/77,
Praha 20
Jednotky HZS Praha a SDH z území hl. m. Prahy likvidovaly 7xC proudy vody požár skladovací
haly A7 v areálu Xaverov. Požárem byla zasažena střecha 15x20m a skladovací prostory. V hale
byl uskladněn zdravotnický materiál (injekční stříkačky, jehly, pomůcky pro odběry, apod.).
Požárem bylo poškozeno uskladněné zboží a také kovové konstrukce haly a střechy. Během zásahu
byl jeden příslušník HZS Praha ošetřen ZZS z důvodu vyčerpanosti. Velitelem zásahu byla dále
nasazena barokomora na regeneraci zasahujících příslušníků. Příčinou vzniku požáru byla technická
závada elektroinstalace. Předběžně odhadnutá škoda: 40 000 000,- Kč.
Požár sestavy stavebních buněk dne 28. 4. 2012, Pod plynojemem 2214/13, Praha 8
Jednotky HZS Praha, st. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, a SDH Březiněves, Ďáblice, Klánovice, Řepy,
Satalice, Stodůlky, Libuš, Běchovice, Letňany a Třebonice likvidovaly 8C proudy požár
dvoupodlažní sestavy 72stavebních buněk na ploše cca 40 x 16 metrů. Požárem byla sestava buněk
zcela zničena. Dále se požár rozšířil na sousední výrobně skladovací halu cca 40 x 10 metrů, která
byla rovněž požárem zničena. Buňky obývali nelegální obyvatelé. Při požáru došlo k těžkému
popálení jednoho z nelegálních obyvatel (nar. 1975), který následně v nemocnici zemřel. Předběžně
odhadnutá škoda: 13 500 000,- Kč.

Řešení uvedených mimořádných událostí potvrdilo, že připravenost IZS na území hl. m. Prahy je na
vysoké úrovni a rovněž jejich vzájemná spolupráce i spolupráce se základními i ostatními složkami
IZS je funkční a nezpochybnitelná.
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6.1.3 Finanční zabezpečení IZS

Řešení mimořádných situací i celková činnost složek IZS se ve značné míře odvíjí od jejich
technického a materiálního vybavení. To vše souvisí s přidělováním finančních prostředků pro
vybavení jednotlivých složek IZS. Vzhledem k tomu, že zejména základní složky IZS mají úzkou
vazbu na státní rozpočet, je zřejmé, že pokud bude mít státní rozpočet určité problémy pokrýt
požadavky jednotlivých resortů, nebude ani vybavení jednotlivých složek IZS na nejkvalitnější
úrovni. V této souvislosti by se mělo brát v úvahu, že rozpočty složek IZS by měly být každý rok
navyšovány a ne kráceny. HZS hl. m. Prahy kryl v roce 2012 požadavky IZS v té nejnaléhavější
míře, ale na plné a odpovídajícího vybavení finanční prostředky nestačily.
Hlavním úkolem pro následující roky je tak zabezpečit dostatek finančních prostředků, aby nebyl
snížen bezpečnostní standard hl. m. Prahy.

6.2 Jednotky požární ochrany

V současné době jsou na území Hl. m. Prahy zřízeny tyto jednotky PO:
Jednotky PO na území hl. m. Praha - přehled
č.

kategorie

1

JPO I

2

název

působnost

počet

Jednotka HZS ČR

územní

10

JPO II

Jednotka SDH

územní

nejsou zřízeny

3

JPO III

Jednotka SDH

územní

18

4

JPO IV

Jednotka HZS podniku

místní

8

5

JPO V

Jednotka SDH

místní

16

6

JPO VI

Jednotka SDH podniku

místní

8
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6.2.1 Jednotky HZS kraje - HZS hl. m. Prahy

Ev. č. JPO

Předurčení k záchranným
pracím a zdolávání havárií
nebezpečných látek

Dislokace (adresa)

Typ
jednotky

Předurčenost

Sokolská 62

C3

B, Z

Petřiny

Heyrovského nám. 1987

P4

A, E, O

Praha 7

Holešovice

Argentinská 149

P4

A, Z

004

Praha 4

Chodov

Květnového vítězství 2023

P4

A, Z

111

005

Praha 10

Strašnice

Průběžná 74

P4

A, E, O

111

006

Praha 4

Krč

Na krčské stráni 1366

P4

A, Z

111

007

Praha 5

Smíchov

Jinonická 1226

P4

A, Z

111

008

Praha 5

Radotín

V sudech 1

P4

B, Z

111

009

Praha 1

Pražský hrad

P4

B, Z

111

010

Praha 9

K Radonicům 305

P4

A, Z

111

011

Část

Katastr

001

Praha 2

Vinohrady

111

002

Praha 6

111

003

111

Okres

Jednotka

111

Satalice

Ulice

Modřany

P4

Poznámka:
1) Hasičská stanice č. 9 (HS-9) Pražský hrad má uvedené označení od 1. 1. 2011 původně HS-11.
2) Hasičská stanice č. 11 (HS-11) Modřany ve výstavbě.
Vysvětlivky:
JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa
dislokace
C3 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 75 tisíc, kde jednotka hasičského záchranného sboru
kraje zabezpečuje výjezd tří družstev
P4 - stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel nad 30 tisíc, kde jednotka hasičského
záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev
A - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních silnicích I. třídy,
rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu
B – jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčená pro záchranné práce
na všech komunikacích
E - jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 20 tun a lanovým
navijákem do 40 tun
O - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek
Z - každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“
S - jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje dislokovaná
zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak, aby
maximální doba dojezdu
jednotky PO s typem předurčenosti „S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější
místo zásahu byla 40 minut
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6.2.2 Jednotky SDH obcí
Kategorie JPO III/1.
Ev. č. JPO
č.

Dislokace

Zřizovatel

Okres

Jednotka

1

111

101

Praha 4

Bořetínská 185/4

MČ Kunratice

2

111

102

Praha 4

Podchýšská 109

MČ Praha 12

3

111

104

Praha 4

Ladislava Coňka 318/6

MČ Libuš

4

111

105

Praha 11

Bohuňova 1341/3

MČ Praha 11

5

111

109

Praha 5

Nám. Osvoboditelů 44/5

MČ Praha 16

6

111

110

Praha 5

Žitavského 571

MČ Zbraslav

7

111

113

Praha 5

Na Bambouzku 457

MČ Lipence

8

111

114

Praha 5

Hasičů 46

MČ Řeporyje

9

111

115

Praha 5

Tlumačovská 2747/28

MČ Praha 13

10

111

116

Praha 5

Křivatcova 244

MČ Zličín

11

111

119

Praha 6

Žalanského 23/50

MČ Řepy

12

111

120

Praha 6

K Mírám 1208/3

MČ Suchdol

13

111

122

Praha 6

Lysolajské údolí 114/36

MČ Lysolaje

14

111

136

Praha 9

Toužimská 51

MČ Praha 18

15

111

137

Praha 9

K Radonicům 305

MČ Satalice

16

111

140

Praha 10

Ke slatinám 500

MČ D. Měcholupy

17

111

141

Praha 10

Holoubkovská 323

MČ Praha 15

18

111

144

Praha 10

Nad zbrojnicí 390

MČ Kolovraty
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Kategorie JPO V.

Ev. č. JPO
č.

Dislokace

Zřizovatel

Okres

Jednotka

1

111

103

Praha 9

Za Poštovskou zahradou 479

MČ Běchovice

2

111

106

Praha 4

Libušská 81/232

MČ Libuš

3

111

108

Praha 9

U zbrojnice 114/1

MČ Čakovice

4

111

112

Praha 5

Starochuchelská 7/20

MČ Velká Chuchle

5

111

117

Praha 5

K Lahovské 193

MČ Lochkov

6

111

118

Praha 5

U hasičské zbrojnice 20

MČ Praha 13

7

111

121

Praha 6

Nebušická 56

MČ Nebušice

8

111

123

Praha 1

U Milosrdných 14

MČ Praha 1

9

111

124

Praha 9

U Parkánu 765/6

MČ Ďáblice

10

111

125

Praha 10

Starodubečská 401

MČ Dubeč

11

111

126

Praha 8

U parku 140

MČ Březiněves

12

111

132

Praha 9

Vrchlabská 1042/16a

MČ Praha 19

13

111

133

Praha 9

Medinská 160

MČ Klánovice

14

111

134

Praha 9

K Dubči 178

MČ Koloděje

15

111

138

Praha 9

Staroújezdská 486

MČ Praha 21

16

111

145

Praha 22

Květnového povstání 21

MČ Benice
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6.2.3 Podnikové a ostatní jednotky PO
Kategorie JPO IV.
Ev. č. JPO
č.

Zřizovatel

Dislokace

Okres

Jednotka

1

111

601

Česká televize, s. o.

Praha 4

Kavčí hory

2

111

602

Dopravní podnik, a. s.

Praha 4

Sliačská 1

3

111

608

Česká správa letišť, s. p.

Praha 6

Letiště Ruzyně

4

111

612

Fakultní nemocnice Motol

Praha 5

V úvalu 84

5

111

615

Zentiva, a. s.

Praha 10

U Kabelovny 130

6

111

616

Mitas, a. s.

Praha 10

Švehlova 1900

7

111

618

SŽDC, s. o.

Praha 10

Chodovská 1430

8

111

631

Kongresové centrum, a. s.

Praha 4

5. května 1640

Kategorie JPO VI.
Ev. č. JPO
č.

Zřizovatel
Okres

Dislokace

Jednotka

1

111

699

Ministerstvo obrany ČR

Praha 9

VÚ 4807, Mladoboleslavská 902

2

111

801

SAPARIA a. s.

Praha 4

Libušská 319

3

111

802

Česká pošta a. s.

Praha 10

Sazečská 7

4

111

804

INTERPHARMA Praha a .s.

Praha 12

Komořanská 955

5

111

808

Dopravní podnik, a. s.

Praha 9

Letňanská 24

6

111

809

Dopravní podnik, a. s.

Praha 6

Reinerova 6

7

111

810

Dopravní podnik, a. s.

Praha 4

Ke garážím 382

8

111

815

Dopravní podnik, a. s.

Praha 10

Nad Vršovickou horou 80/1a
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6.2.4 Technická, odborná, metodická a organizační pomoc jednotkám PO
-

Účast příslušníků na IMZ velitelů HZS podniků pořádaný GŘ HZS ČR v Brně
dne 13. 3. 2012
V roce 2012 byl zaveden e-learningový systém kurzů pro velitele SDH
Průběžně během kalendářního roku jsou HZS hl. m. Prahy organizovány stáže členů JSDH.
V roce 2012 bylo provedeno celkem 44 stáží.
V roce 2012 proběhla 10x porada s veliteli SDH.

6.2.5 Odborná příprava (podle § 72 zák. č. 133/1985 Sb., včetně SDH)
V rámci odborné přípravy HZS hl. m. Prahy organizoval:
Instrukčně metodické zaměstnání (IMZ) s představiteli složek IZS dne 20. 12. 2012,
program zaměstnání byl zaměřen na následující témata:
-

postupy HZS na místě zásahu s podezřením na výskyt nebezpečné látky,
typová činnost - demonstrování úmyslu sebevraždy,
informace z OPIS a TCTV,
seznámení se vznikající typovou činností související s chemickým ohrožením v metru,
seznámení zástupců ZZS hl. m. Prahy se změnami v souvislosti se změnou legislativy týkající
se poskytovatelů ZZS.

Velitelské dny s členy SDH městských částí a to:
odborná příprava velitelů JPO III a JPO V
4 x - na HS-5 popř. hasičských zbrojnicích SDH s lektory HZS hl. m. Prahy,
-

odborná příprava strojníků JPO III a JPO V
4 x - na HS-7 popř. hasičských zbrojnicích SDH s lektory HZS hl. m. Prahy,

-

odborná příprava nositelů dýchací techniky (NDT)
4 x v protiplynovém polygonu HZS Dopravních podniků.

IMZ velitelů čet a družstev HZS hl. m. Prahy,
IMZ velitelů stanic a velících důstojníků směny s vedením HZS,
IMZ velitelů stanic, čet a družstev HZS hl. m. Prahy za účelem implementace nové směrnice
na provádění likvidačních prací,
Porady velitelů stanic s vedením HZS hl. m. Prahy,
Přezkušování příslušníků v souladu s pokynem ředitele HZS hl. m. Prahy č. 9/2012 Sb., kterým se
stanoví způsob ověřování praktických dovedností a teoretických znalostí příslušníků jednotek HZS
hl. m. Prahy v rámci odborné přípravy na rok 2012 zajišťovalo oddělení IZS ověřování příslušníků
u HZS hl. m Prahy.
V roce 2012 bylo ověření praktických dovedností a teoretických znalosti provedeno celkem
ve 30 řádných termínech a v 5 náhradních termínech. Přezkušování se zúčastnili všichni příslušníci
HZS hl. m. Prahy.
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6.2.6 Taktická a prověřovací cvičení
V roce 2012 se uskutečnila cvičení složek IZS, se zaměřením na koordinaci úkolů jednotlivých
složek IZS při společném zásahu:
05. 04. 2012 - nález zdroje ionizujícího záření,
26. 04. 2012 - požár lokomotivy (se SŽDC),
08. 06. 2012 - administrativní budova ČEPS a. s.,
25. 06. 2012 - únik nebezpečné látky-Vltava, Rašínovo nábřeží,
10. 09. 2012 - kasárna Na Julisce,
27. 09. 2012 - požár v obchodním centru – Kaufland,
23. 10. 2012 - budova s velkým počtem osob-Suchdol,
23. 10. 2012 - požár leteckých PHM na letišti Kbely.

6.2.7 Sportovní akce

a) Požární sport (přehled akcí, výsledky):

Městská (krajská) soutěž v požárním sportu
V souladu s § 38 vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany byla
dne 12. června 2012 v prostoru sportovního areálu Děkanka, Praha 4 uskutečněna Městská soutěž
v požárním sportu.
Soutěžní disciplíny požárního sporu jsou stanoveny výše uvedenou vyhláškou a jsou následující,
běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami, výstup do 4 NP cvičné věže a požární
útok. Na základě výsledků jednotlivých disciplín byl dále vyhodnocen dvojboj tzn. běh na 100 m
s překážkami a výstup do 4 NP cvičné věže a celkově družstva.
Soutěžní disciplíny běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok se
konaly na sportovním areálu Na Děkance, Praha 4.
Výstup do 4 NP cvičné věže vzhledem k havarijnímu stavu cvičné věže na hasičské stanici č. 6 byl
uskutečněn dne 19. 6. 2012 ve sportovním areálu HZS Nymburk.
Soutěž se řídila pravidly požárního sportu a zúčastnila se jí družstva jednotlivých směn.
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Výsledky jednotlivých disciplín
Běh na 100m
Pořadí

Příjmení

Jméno

čas

1

Daněk

Tomáš

17,02

2

Hopp

Jan

17,21

3

Ševc

Martin

17,56

Výstup na věž
Pořadí

Příjmení

Jméno

čas

1

Miřátský

Petr

16,04

2

Ševc

Martin

16,19

3

Daněk

Tomáš

16,24

Štafeta 4 x 100 m
Pořadí

Družstvo

čas

1

Směna B

62,73

2

Směna C

67,92

3

Směna A

76,74

Požární útok družstev
Pořadí

Družstvo

čas

1

Směna B

25,40 s

2

Směna A

36,69 s

3

Směna C

37,96 s

Mistrovství ČR v požárním sportu družstev
Příslušníci HZS hl. m Prahy se v roce 2012 tradičně zúčastnili již XXXXI. ročníku Mistrovství ČR
v požárním sportu družstev HZS ČR a SH ČMS, které se konalo ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2012
v Uherském Hradišti a Uherském Brodě pod záštitou místopředsedkyně Senátu České republiky
PaedDr. Aleny Gajdůškové, hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a starosty města
Uherského Hradiště Květoslava Tichavského.
Mistrovství ČR se zúčastnilo celkem 9 příslušníků HZS hl. m. Prahy z nichž nejlépe si vedl
Jan Hopp, který získal 5. místo ve výstupu do 4 NP cvičné věže časem 14:34 s.
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Mimo uvedené soutěže se příslušníci HZS hl. m. Prahy zúčastňovali i jiných soutěží v požárním
sportu, které jsou organizovány na úrovni krajů např. dne 2. 6. 2012 v Krchlebech - územní odbor
Kutná Hora (2 příslušníci), dne 7. 6. 2012 v Českých Budějovicích (8 příslušníků).
V zahraničí se příslušníci HZS ČR zúčastnili Mistrovství světa v požárním sportu v Turecku, které
se konalo ve dnech 16. 10. až 21. 10. 2012. Na Mistrovství světa jako člen výpravy HZS ČR
reprezentoval HZS hl. m. Prahy nstržm. Jan Hopp. Ve výstupu do 4 NP cvičné věže získal v silné
konkurenci 31 místo.
Vedle soutěží v požárním sportu byly v roce 2012 tak jako každý rok pořádány i soutěže, které jsou
úzce spjaté s povoláním hasiče např. soutěže v disciplínách TFA, soutěže ve vyprošťování osob
z havarovaných automobilů, závody posádek na raftových člunech i soutěže v klasických sportech
jako např. nohejbal, tenis, běh na lyžích apod.

b) Ostatní sportovní soutěže (TFA, soutěže ve vyprošťování, jiné sporty apod.)

Soutěže v disciplínách TFA neboli Toughest Firefighter Alive, které patří mezi nejnáročnější
soutěže jsou v poslední době mezi hasiči stále populárnější. Příslušníci HZS hl. m. Prahy se
zúčastnili mimo krajské soutěže, které se zúčastnili všichni příslušníci zařazení ve výjezdu a která
se konala dne 22. 5. 2012 na Hasičské stanici č. 5 – Strašnice několika soutěží v České republice
např.v 28. 4. 2012 v Ústí nad Orlicí, 28. 5. 2012 v Olomouci a 8. 6. 2012 ve Vodochodech.
V zahraničí se příslušníci HZS hl. m. Prahy soutěží TFA ve dnech 7.6. – 10.6. 2012 v SRN
ve městě Mönchengladbach a ve dnech 15.6. – 17.6.2012 na Slovensku v Banské Bystrici.
Mezi nejúspěšnější závodníky HZ S hl. m Prahy patří nprap. Ing. Zdeněk Koutník.
Mimo uvedené soutěže v disciplínách TFA se ve dnech 19. až 28. 10. 2012 jako člen výpravy
HZS ČR zúčastnil, výše jmenovaný příslušník společně s kolegy z jiných okresů Světových
hasičských her v australském městě Sydney. Jmenovaný příslušník dosáhl vynikajících výsledků
jak v soutěži jednotlivců, tak v soutěži družstev, kde získal společně s ostatními členy z celkového
počtu 31 družstev senzační 3. místo za družstvy z Brazílie a vítězným družstvem z Německa.
Soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů jsou dalším typem soutěže úzce
souvisejících s povoláním hasiče. Mimo výcviku, který probíhá po celý rok se příslušníci
HZS hl. m. Prahy zúčastnili soutěže dne 17. 5. 2012 v Rokycanech a XVIII. ročníku Memoriálu
JUDr. Františka Kohouta, který se konal dne 2. 10. 2012 v areálu hasičské stanuice č. 5
ve Strašnicích. Memoriálu se zúčastnilo celkem 15 družstev, včetně družstva hasičů ze Slovenska.
Závody posádek na raftových člunech patří již tradičně mezi akce, které jsou součástí sportovních
aktivit. Dne 16. 6. 2012 pořádal HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy
a sportu UK Praha již XIV. ročník. Závod se konal na cvičném kanálu v Praze - Troji.
Ve dnech 25. až 27. 6. 2012 se příslušníci HZS hl. m. Prahy zúčastnili přeboru HZS ČR v tenise
v Pardubicích, kde příslušník HZS hl. m. Prahy mjr. Bc. Milan Malina získal titul mistra HZS ČR.
V rámci soutěží v nohejbale se příslušníci HZS hl. m. Prahy zúčastnili celkem dvou soutěží a to dne
6. 6. 2012 na přeboru HZS ČR v nohejbale dvojic v areálu TJ Brtnice a 6. 9. 2012 na VI. ročníku
turnaje v nohejbale trojic v Dobrušce.
49

6.3 Operační a informační středisko
6.3.1 Činnost OPIS, spojení v PO a IZS
Standardní výkon služby je zabezpečen 24 příslušníky, rozdělenými do tří směn ve složení
2 operační důstojníci (OD) a 6 operačních techniků (OT). Jeden z OT je určen za každou směnu
jako zástupce OD.
Provoz je 24hodinový, v případě mimořádné události je Krajské operační a informační středisko
posilováno příslušníky z vlastních řad a z TCTV 112. Při požadavku na specifický druh odbornosti
i dalšími příslušníky HZS hl. m. Prahy.
Celkem bylo za rok 2012 na KOIS přijato 72 085 volání a založeno 8 492 událostí.

Ostatní činnosti:
-

v rámci výchovně vzdělávací činnosti probíhají na KOIS exkurze škol, školek, odborných
institucí,
průběžná aktualizace databází v software RCS,
školení příslušníků SDH,
pravidelná účast na školeních a schůzích SDH, kde dochází k rozboru činnosti u složitých
zásahů, k aktualizaci sil a prostředků a k upřesnění požadavků, 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 roce 2012 byly průběžně zapojovány související agendy do systému RCS. V roce 2012 to byla
zejména strážní kniha, sjednocení systému výjezdových družstev pro kvalitní podklady systému
SSU.
Došlo k vytvoření nového systému rajonizace HZS hl.m. Prahy a následná implementace
do systému RCS. 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
požárů. Celkem bylo aktualizováno 104 objektů. Objekty k aktualizaci vybrali zástupci jednotlivých
HS dle jejich složitosti 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. Byl nainstalován klient tohoto systému na KOIS a zahájen
provoz. Systém bude sloužit pro vzájemnou informovanost o událostech na území hl.m. Prahy.
Příslušníci KOIS 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.
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Průběžně dochází k rozšiřování jazykové vybavenosti příslušníků KOIS.
V roce 2012 se OD věnovali zejména jednotkám SDH. Došlo k proškolení 33 sborů SDH JPO III.
a JPO IV. Proškoleno bylo 381 příslušníků JSDH.
Dochází k již pravidelným odborným stážím v rámci rotace příslušníků mezi směnami. Při
dostatečném počtu techniků TCTV 112 probíhají služby techniků TCTV 112 na operačním
středisku formou stáže.
Příslušníci odboru operačního řízení se pravidelně zúčastňují porad a kontrolních dnů tykajících se
výstavby stanice “Modřany“ jejíž součástí bude i nové operační a informační středisko.
Úzce spolupracují na řešení problematiky spojené s výstavbou stanice.

6.3.2 Centrum tísňového volání 112

Výkon služby je nastaven do čtyř 12-ti hodinových směn. Pravidelně se opakující směny dodržují
pracovní dobu od 7:00 – 19:00 a od 19:00 – 7:00 hodin, tedy režim nepřetržitého provozu.
Rok 2012 byl věnován opět personální politice, naplnění požadovaných 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 446 096 volání .
Bylo odesláno celkem 31 263 datových vět na jednotlivé složky IZS.

Ostatní činnosti:
-

pravidelné motivační schůzky,
rozšíření působnosti operátorů směrem k fungování systému,
psychologická podpora - zahájení pravidelných psychologických školení,
průběžné rozšiřování jazykové vybavenosti operátorů linky 112.

V roce 2012 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 vytížení operátorů.
Příslušníci navštívili ZZS hl. m. Prahy, kde došlo k výměně zkušeností, získaných při práci na
tísňových linkách. Dále navštívili konferenci krizových linek v ČR, při níž získali mnoho informací
o způsobu fungování, které napomohou ještě k lepší spolupráci. Byla navázána spolupráce formou
vzájemných stáží s Pražskou linkou důvěry.
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Příslušníci KOIS a 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.
V roce 2012 došlo k odborné přípravě v poskytování první psychické pomoci, organizované
psychologickým pracovištěm HZS hl. m. Prahy. Příslušníci se pravidelně účastní sportovních
soutěží organizovaných HZS.

6.3.3 Pult centralizované ochrany
V současné době je ve stádiu realizace připojení 37 subjektů, 152 objektů je v trvalém provozu
a 103 objektů ve zkušebním provozu.
Jsou organizovány prohlídky výše uvedených objektů pro předurčené stanice PO.
S odborem prevence HZS hl.m. Prahy probíhá pravidelné školení 3x za rok o společných postupech
při řešení problematiky objektů střežených PCO.

6.4 Speciální služby

6.4.1 Chemická služba

Chemická služba v hl. m. Praze byla v roce 2012 zajišťována 24 příslušníky oddělení chemické
služby (ODCH), přičemž tři příslušníci byli v denní směně a po sedmi příslušnících bylo ve
třísměnném 24-hodinovém provozu. V čele ODCH stojí vedoucí oddělení. V každé 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 služby bylo zajištění výjezdu k zásahům s chemickým nebezpečím.
Jsou to např. úniky hořlavých, jedovatých, leptavých či jinak nebezpečných kapalin, výrony plynů
a jejich detekce, zejména otravy CO z karem, výjezdy na tzv. „bílé prášky“, likvidace rtuti,
znečistěné vodní toky, zjišťování přítomnosti RA látek, BCHL, zjišťování metanolu ve vzorcích
alkoholu pro Policii ČR apod. Chemici jsou vždy poradním orgánem velitele zásahu.
Součástí těchto zásahů byla dekontaminace zasahujících příslušníků a techniky od nebezpečných
látek, stejně tak i desinfekce povrchů při podezření z použití těchto látek.
Dalším úkolem výjezdové služby bylo zajištění dostatečného množství dýchací techniky u požáru
nebo jiné události, vyžadující tuto techniku. Jedná se o dýchací přístroje, křísicí přístroje, vyváděcí
kukly, filtry, respirátory, ochranné chemické obleky různého typu, hasicí přístroje.
52

Týlová práce odd. chemické služby spočívala především v plnění dýchací techniky a oživovacích
přístrojů použitých na místě zásahu, dále v zajištění dostatečného množství sorpčního materiálu
v podobě několika druhů sorbentů, sorpčních tkanin, hadů, pěnidel, desinfekčních prostředků
a materiálu pro vlastní desinfekci, hasicích přístrojů, plnících médií. Další činností prováděnou
oddělením chemické služby bylo v roce 2012 zajišťování pravidelných kalibrací detekčních
přístrojů, tlakových rozvodů a školení na speciální činnosti.
Hlavní činností ODCH však bylo zajištění kompletního servisu dýchací a oživovací techniky,
chemických obleků, pravidelné revize, školení a procvičování příslušníků v používání 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 sorbentů a hasiv v programu IKIS-II. Byli proškoleni všichni uživatelé IKIS (technici
chemické služby) na stanicích HZSP a evidence je funkční.
Stejně tak se pracovalo na zprovoznění vyhodnocovacího terminálu TED s programem SEOD na
odečtení dávek radioaktivního záření z osobních dozimetrů. I zde byly chyby, které jsou bylo nutno
řešit s dodavatelem zařízení.V průběhu roku byly vybaveny všechny stanice osobními dozimetry
a každý měsíc probíhá pravidelné odečítání hodnot. Výsledky jsou předávány do Institutu ochrany
obyvatelstva v Lázních Bohdaneč - IOOLB.
Do dalších činností patřilo pravidelné školení příslušníků ve všech směnách na všech stanicích HZS
v rámci Plánu školení a výcviku u HZSP. S tím souvisí i sebevzdělávání příslušníků ODCH
v oborech chemie, detekční techniky, požární ochrany, legislativy a udržování platných oprávnění
pro činnosti potřebné pro výkon služby. Příslušníci se zapojili do vzdělávací akce pro veřejnost
„Den otevřených dveří na specielním pracovišti“.
Příslušníci ODCH úzce spolupracovali s dalšími organizacemi na území HMP, např. Hygienická
služba, Toxikologické středisko, VŠCHT, Policie – OKTE (Oddělení kriminalisticko-technických
expertiz), URNA, Pyrotechnická služba, SÚJB, SÚJCHBO, SVÚ (Státní veterinární ústav), AČR
apod.
V roce 2012 vyjeli příslušníci ODCH celkem k 225 případům (velký chemický vůz (VCHV)
30 případů, malý chemický vůz (MCHV) 195 případů). Zasahující příslušníci pracovali v dýchacích
přístrojích i v protichemických oblecích, vždy byly použity 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 (nástražných výbušných systémů), neznámých předmětů, úniků čpavku, chloru,
kyselin a jiných chemikálií, měření RA záření, havárie kamionů s nebezpečnou látkou, varny drog
apod.
V roce 2012 se používaly pouze dýchací přístroje Dräger. Dýchací přístroje i kompresor jsou
využívány v maximální možné míře. V nevyužívaných prostorách stanice, kde byla vybudována
plně automatická myčka chemických obleků a zřízena zkušebna těchto obleků se provádějí zkoušky
a veškerá údržba obleků. Dále je tento prostor využíván jako sklad chemických obleků.
V roce 2012 bylo pořízeno 12 kusů detekčních přístrojů na CO, které nahradily staré,
již nepoužitelné přístroje a 4 kusy nových chemických obleků Trellchem.
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6.4.2 Technická služba

Oddělení technické služby (ODTS) plnilo v roce 2012 především úkoly podle platných předpisů pro
oblast technické služby. Veškeré činnosti oddělení jsou prováděny třemi příslušníky v denní službě
a šesti občanskými zaměstnanci na pracovištích na HS 3, 5 a 6. Počet techniků technické služby na
jednotlivých stanicích zůstal totožný se stavem z roku 2011 tzn., že dosud nebyla obsazena tři místa
techniků technické služby a to na směně C na stanicích HS 2, 3 a 9. Plnění jejich úkolů bylo
zajištěno v nutném rozsahu techniky z ostatních směn. Hlavním úkolem pro rok 2013 bude
obsazenost všech směn a stanic techniky technické služby.
V uplynulém roce ODTS plnilo mimo jiné tyto úkoly:
-

provedení revizí zásahových přileb Gallet,
průběžné doplňování databáze IKIS II a využívání všech možností toho programu,
mimořádná kontrola hákových žebříků pro požární sport,
provedení pravidelných revizí technických prostředků podle platných předpisů,
provádění údržby, čištění, kontroly a zásobování stanic základními hadicovými prostředky,
prostřednictvím pracoviště hadic na HS 6,
zajišťování hospodaření s PHM a provozními kapalinami a likvidaci odpadů s nimi
související, včetně sledování nákladů na provoz vozidel a motorových agregátů,
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 služeb,
školení obsluhy nakladače BOBCAT, obsluhy motorových vozíků a školení profesní
způsobilosti řidičů a řidičů referentů,
zajištění akceschopnosti lezců, potápěčů a odřadu USAR HZS hl. m. Prahy cestou nákupu,
oprav, revizí a obměny technických prostředků nutných pro plnění úkolů těchto skupin.

Oddělení technické služby jako samostatné oddělení zaniklo k 30. 11. 2012 sloučením s oddělením
strojní služby.

6.4.3 Strojní služba
Oddělení strojní služby (ODSS) zabezpečovalo v roce 2012 úkoly a akceschopnost požární
techniky a věcných prostředků požární ochrany dle Řádu strojní služby a interních aktů řízení.
ODSS provádělo obměnu a doplňování vozového parku a stavů věcných prostředků požární
ochrany. Připravovalo podklady pro rozpočet na opravy, údržbu, revize a nákupy techniky
a věcných prostředků požární ochrany. Vedlo evidenci dopravních nehod vozidel HZS hl.m. Prahy,
zabývalo se opatřeními ke snižování nehodovosti a vyřizováním likvidace nehod s pojišťovnami.
Zajišťovalo zaevidování vozidel a veškerých změn v Evidenci vozidel. Zajišťovalo rovněž odborné
školení a výcvik řidičů a strojníků.
Dále připravovalo investiční záměry a technické specifikace a veřejné zakázky pro nákupy nové
techniky a věcných prostředků požární ochrany, pro jejich servis a opravy.
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HZS hl. m. Prahy pro zabezpečení plnění úkolů provozovalo v roce 2012 185 vozidel a 14 plavidel.
Tabulka č. 1.- Rozdělení vozidel HZS hl. m. Prahy, stav k 31.12. 2012
druh vozidla
počet
Zásahový požární automobil
111
Pomocný automobil
16
Osobní automobil M1
33
Osobní automobil N1
2
Nákladní automobil N2
3
Přípojné vozidlo
18
Stavební stroj
1
Sněžný skútr
1
Tabulka č. 2.- Zásahové požární automobily HZS hl. m. Prahy, stav 31.12. 2012
druh požárního automobilu
počet
Automobilový jeřáb
2
Automobilová plošina
3
Automobilový žebřík
13
Cisternová automobilová stříkačka
45
Požární kontejnerový nosič /
4 / 10
kontejner
Plynový hasící automobil
4
Protiplynový automobil
2
Rychlý zásahový automobil
6
Technický automobil
16
Velitelský automobil
15
Vyšetřovací automobil
1
Od 1. 12. 2012 je oddělení strojní služby sloučené s oddělení technické služby, nově vzniklé
oddělení strojní a technické služby má celkem 21 příslušníků a 6 občanských zaměstnanců.
Z tohoto počtu v denním režimu pracuje devět příslušníků, 12 příslušníků ve 24 hodinové službě
(4 na směnu).
Příslušníci ODSS usilovali, dle rozpočtových možností, o udržení akceschopnosti mobilní požární
techniky, v roce 2012 bylo zajištěno 151 oprav dodavatelsky a bylo opraveno 420 vozidel v dílnách
ODSS, při kterých bylo odstraněno 1470 závad.
Z mimorozpočtových prostředků OBSL se povedlo provést generální opravu u AZ 30 a CAS 24
v celkové hodnotě 5 mil Kč. U 4 kusů AZ se povedly dílčí opravy v částce 0,5 mil. Kč.
Výrazný podíl na zajištění akceschopnosti a úspoře finančních prostředků měly servisní prohlídky a
opravy mobilní požární techniky v dílnách ODSS, přesto byla na odstavných plochách k
31. 12. 2012 vyřazena z provozu pro nedostatek finančních prostředků tato technika: 1 ks AZ-30,
1ks CAS-24 a 1 ks AP-34.
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V roce 2012 bylo doplněno vybavení dílny, byl pořízen výkonnější hydraulický lis a zařízení
na seřizování geometrie náprav vozidel.
V roce 2012 pokračovala obměna požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Byly
pořízeny dvě cisternové automobilové stříkačky, kterými byla nahrazena vozidla na HS-2 a HS-4,
velitelský automobil a tři osobní automobily jako náhrada za vozidla dispečinku krajského
ředitelství a odborů.
Dále byly pořízeny dvě sady hydraulického vyprošťovacího zařízení pro stanice HS-3 a HS-5.
Pro zmírnění stárnutí a opotřebení techniky se podařilo realizovat dvě generální opravy vozidel
a to AZ 30 a CAS 24.
V roce 2012 řešilo ODSS 13 dopravních nehod vozidel HZS hl. m. Prahy. Přes hustotu provozu
a stále větší počet konfliktních situací je toto číslo poloviční oproti předchozím létům. Nedošlo
k vážné dopravní nehodě, ke zranění, ani ke škodě velkého rozsahu. Pomalý postup obměny
techniky vázaný na přidělené finanční prostředky nezastavuje stárnutí vozového parku i tak nebyla
technická závada příčinou žádné dopravní nehody.
Udržení techniky v dobrém technickém stavu vzhledem k jejímu stárnutí a krácení finančních
prostředků na provoz si vyžádalo mimořádné úsilí celého odboru.

6.4.4 Informační systémy
Odbor komunikačních a informačních systémů, od 1. 12. 2012 Odbor operačního řízení
a komunikačních a informačních systémů, garantuje zavádění a používání komunikačních
a informačních technologií a systémů, výpočetní a spojové techniky a software u HZS hl. m. Prahy,
poskytuje servis výpočetní a spojové techniky, software a uživatelskou podporu zaměstnancům
HZS hl. m. Prahy.
V oblasti informačních systémů se činnost odboru převážně soustředila na zajištění provozu,
rozvoje a bezpečnosti stávajících informačních systémů. Dále pak na zajištění testovacího provozu
a migrace EKIS.
V oblasti komunikačních systémů se činnost odboru soustředila převážně na podporu a školení
uživatelů, obměnu spojové techniky a části systémů, podporu při zajištění testovacího provozu.

Hlavní informační systémy:
-

eSSL GINIS - systém spisové služby,
EKIS I, II (SAP R3) – ekonomický a personální IS,
VEMA – ekonomický systém pro zpracování mzdových agend,
ISV SPOJAŘ - dispečerský systém, který je využíván operačním střediskem v rámci
operačního řízení,
SSU – Statistické sledování událostí,
IKIS (Strážní kniha), IKIS II (Strojní služba, Technická služba, Chemická služba, Spojová
služba),
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-

Databáze SQL - Osobní evidence, Sklad, Fakturace, Fyzická příprava,
Fotoarchív BACH - používán na archivování fotografii, převážně z hasičských zásahů,
GIS - geografický informační systém, jež 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,
INTRANET – HZSPORTAL,
HelpDesk HZS hl. m. Prahy (elektronický systém pro hlášení chyb a požadavků),
Systém správy certifikačních podpisů,
Systém VYDRA.

Komunikační systémy:
-

analogový systém,
digitální systém - MATRA PEGAS,
staniční rozhlasy,
telefonní subsystém ALCATEL.

V roce 2012 odbor komunikačních a informačních systémů:
-

-

zajistil nákup veškerých komunikačních a informačních technologií pro HZS hl. m. Prahy,
zajistil základní školení zaměstnanců HZS hl. m. Prahy na obsluhu softwarových a
hardwarových prostředků,
zajistil hardwarovou a softwarovou podporu při přechodu na testovací provoz EKIS II,
zajistil migraci dat z IS VEMA do EKIS,
zajistil testování a přechod na ostrý provoz eSSL GINIS na odboru prevence,
podílel se na vytváření podkladů pro zadání IS pro prevenci,
zajistil rozšíření certifikačních podpisů u HZS hl. m. Prahy,
zajistil obměnu komunikační a informační techniky,
zajistil proškolení uživatelů radiokomunikačních systémů,
podílel se na testovacím provozu systému MATRA PEGAS,
zajištění opravy staničních rozhlasů,
zajistil dokončení migrace telefonních SIM karet,
zajišťuje dodržování pravidel pro využívání počítačových programů vyplývajících z Nařízení
vlády č. 624/2001,
zajistil zálohu veškerých dat informačních systémů a v případě potřeby je ze záložních kopií
obnovuje,
zajistil oprávněným osobám přístup k určeným subsystémům informačního systému,
zajistil ochranu dat informačního systému před neoprávněným přístupem a před napadením
počítačovými viry,
geografický informační systém, jež 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 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 koncepci správy báze dat informačního systému HZS hl. m. Prahy.
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6.5 Zásahová činnost jednotek v uplynulém roce
6.5.1 Statistika zásahové činnosti
Data ze statistického sledování událostí se průběžně vyhodnocují a operativně se reaguje
dostupnými možnostmi na zjištěné negativní jevy.
Každý měsíc se provádí vyhodnocení dat jak požárů, tak ostatních případů pro bezpečnostní výbor
MHMP.
Statistické ročenky HZS hl. m. Prahy jsou dostupné na webové stránce
http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy-menu-informacni-servis-statistika.aspx

6.5.2. Přehled závažných mimořádných událostí a jejich následků
LEDEN 2012
ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 4, Duhová 1444/2
OHLÁŠENO 4. 1. 2012 v 08.43
Jednotky HZS Praha stanice 1 a 6 byly vyslány k výpomoci PČR k evakuaci osob
z administrativních budov ČEZ a.s. Celkem evakuováno 1000 osob z budov ČEZ a.s. Jednalo se
o nahlášený nástražný výbušný systém, který pyrotechnici svým průzkumem budov vyhodnotili
jako neškodný.
POŽÁR V HALE HOLEŠOVICKÉ TRŽNICE – Praha 7, Jateční
OHLÁŠENO 20. 1. 2012 v 08.53
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

50 osob evakuováno
5.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

4 jednotky HZS HMP

Jednotky HZS Praha stanice 1, 3, 6 a 10 byly vyslány k požáru v hale č. 22 v areálu Holešovické
tržnice. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár rychlovarné konvice a plastové
přepravky. Požárem byla zasažena vedle stojící lednice a malba stěny. Vnitřní prostory haly byly
zakouřeny zplodinami hoření. Příslušníci provedli evakuaci cca 50 osob z prostor haly č. 22. Byla
použita přetlaková ventilace na odvětrání prostor. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na
přívodním prodlužovacím kabelu k rychlovarné konvici.
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POŽÁR RESTAURACE McDONALD´S – Praha 6, Evropská 634/204
OHLÁŠENO 26. 1. 2012 ve 04.20
NÁSLEDKY POŽÁRU:
3.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice 2 likvidovala 1C proudem požár restaurace McDonald´s. Požárem byl
zničen přístřešek v zadní části restaurace, střešní konstrukce, interiér v zadní části restaurace a jeho
vybavení. Zplodinami hoření byla očazena celá restaurace. Sálavým teplem byla poškozena
elektroinstalace a další vybavení restaurace. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při kouření.
ÚNOR 2012
POŽÁR V BYTĚ ČINŽOVNÍHO DOMU – Praha 4, Sezimova 422/9
OHLÁŠENO 2. 2. 2012 v 06.05
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

5 osob zraněno
10 osob zachráněno

1 jednotka HZS HMP

500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotka HZS Praha likvidovala 1 x C proudem vody v dýchací technice požár ve sklepním bytě.
Plamenným hořením bylo zničeno vybavení v předsíni a kuchyni. Zplodiny hoření očadily omítky
v celém bytě a společných prostorách obytného domu. Do bytu byl odpojen přívod elektrické
energie. Zplodin hoření se nadýchalo pět osob, které byly předány do péče ZZS. Příčinou vzniku
požáru byla nedbalost při používání otevřeného ohně - svíčky.
ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 2, Wilsonova
Vlakové nádraží - Praha - Hlavní nádtraží
OHLÁŠENO 2. 2. 2012 ve 21.27
Jednotka HZS Praha a jednotka HZS SŽDC asistovaly Policii ČR při prověření NVS nahlášeného
v prostorách nádraží.
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VÝBUCH PLYNU V ČINŽOVNÍM DOMĚ – Praha 110, Vršovická 842/35
OHLÁŠENO 3. 2. 2012 v 08.53
NÁSLEDKY POŽÁRU:
50.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
3 jednotky HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice 1 prověřila hlášení o výbuchu v obytném domě. Průzkumem na místě
bylo zjištěno, že se jednalo o výbuch plynu v bytové jednotce ve 2.NP obytného domu. Vlivem
tlakové vlny došlo ke zborcení části stěny a oken vedoucích na balkón. Dále byly lehce poškozeny
dvoje dveře. Nalezeny stopy tepelného působení v koupelně na vrapové hadici u kotle Buderus,
těsnění vodovodní armatury a laku rámu dveří. Z důvodu naměření úniku plynu (75 ppm) u dveří
bytu pod místem případu byl proveden násilný vstup, následně byl zjištěn vlivem výbuchu lehce
poškozený strop. Objekt byl zkontrolován statikem. Příčinou výbuchu byl únik plynu.

ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 5, Nádražní
Vlakové nádraží Praha-Smíchov
OHLÁŠENO 3. 2. 2012 ve 20.33
Jednotka HZS Praha a jednotka HZS SŽDC asistovaly Policii ČR při prověření dvou NVS
nahlášených v prostorách nádraží.

POŽÁR CHATY V DEMOLICI S ÚMRTÍM – Praha 13, K Hájům
OHLÁŠENO 4. 2. 2012 ve 04.00
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 usmrcená osoba
hmotná škoda nevznikla

1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem v dýchací technice požár částečně rozpadlé zděné
chaty cca 5 x 5 m na zcela neudržovaném a zarostlém pozemku bývalé chatové kolonie. Před
chatou bylo nalezeno ohořelé torzo lidského těla nezjištěného pohlaví a totožnosti. Na místo se
dostavili příslušníci Policie ČR – MO Stodůlky, operativní výjezd SKPV OŘP hl. m. Prahy a SKPV
Praha II a psovod Policie ČR se psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Příčinou požáru byla
nedbalostmi používání otevřeného ohně nebo při kouření.
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ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 8, Pernerova (obytný dům bez čísla)
OHLÁŠENO 5. 2. 2012 ve 20.45
Jednotka HZS Praha asistovala Policii ČR při prověření NVS nahlášeného v obytném domě.

ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 6, Navigační
Areál řízení letového provozu
OHLÁŠENO 8. 2. 2012 v 10.18
Jednotky HZSP Letiště a HZS Praha asistovaly Policii ČR při prověření NVS nahlášeného areálu
řízení letového provozu.

ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 2, nám. Republiky - OD Kotva
OHLÁŠENO 16. 2. 2012 v 10.05
Jednotky HZS Praha stanice č. 1 a 7 asistovaly Policii ČR při prověření NVS nahlášeného objektu
obchodního domu Kotva.

ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 2, Na příkopě - ČNB
OHLÁŠENO 16. 2. 2012 v 10.06
Jednotky HZS Praha stanice č. 3 a 4 asistovaly Policii ČR při prověření NVS nahlášeného objektu
České národní banky.

POŽÁR BYTU S ÚMRTÍM – Praha 8, Nad Rokoskou 1349/24
OHLÁŠENO 18. 2. 2012 v 06.13
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 usmrcená osoba
hmotná škoda nevznikla

1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha likvidovala jedním C proudem v dýchací technice požár vybavení a předmětů
ve velmi zanedbané bytové jednotce ve 2.NP třípodlažního obytného domu. Jednotka provedla
násilný vstup, nasadila přetlakovou ventilaci a uzavřela přívod plynu. V bytě byl nalezen uživatel
bytu, kterého se jednotka pokoušela oživit. Lékař ZZS konstatoval smrt. Na místo se dostavila
pohotovost Pražské plynárenské. V bytě byl nepovolený odběr plynu. Požárem bylo zasaženo
vybavení jedné místnosti na ploše cca 2 x 1 m. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost poškozeného.
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VÝBUCH PLYNU V ČINŽOVNÍM DOMĚ – Praha 1, Hybernská 1613/38
OHLÁŠENO 20. 2. 2012 v 08.53
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

900.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda 3 jednotky HZS HMP
Jednotky HZS Praha stanice 1, 2 a 3 likvidovaly následky tlakové vlny, pravděpodobně následkem
explosivního hoření plynu. Výbuchem byl poškozen suterén činžovního domu, kde byla herna
s barem. Dále byla poškozena výtahová šachta a přilehlé okna domu ve společné chodbě. Došlo
k propadnutí vjezdu do dvora domu. Na místo se dostavila plynárenská pohotovost, která provedla
měření koncentrace plynu s pozitivním výsledkem. Na místě statik, PČR, MP a psovod se psem.
Příčinou výbuchu byl únik plynu.
POŽÁR V BYTĚ PANELOVÉHO DOMU – Praha 19, Bendlova 159/23 (Miškovice)
OHLÁŠENO 22. 2. 2012 v 01.57
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

3 osoby zraněny
7 osob zachráněno
25 osob evakuováno

4 jednotky HZS HMP

1.500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotky HZS Praha stanice 3 a 10 likvidovaly 2 x C proudy v dýchací technice požár bytové
jednotky ve 3. NP panelového obytného domu o 6.NP. Z požárem zasaženého bytu byly zachráněny
4 osoby, další 3 osoby byly zachráněny z vyšších podlaží. Požárem byla zcela zničena předsíň,
bytové instalační jádro, kuchyňský kout a obývací pokoj. Dva dětské pokoje byly poškozeny
sálavým teplem a zplodinami hoření. Domovní komunikace byla zakouřena a odvětrána pomocí
přetlakové ventilace. Na místo se dostavila Policie ČR MO Čakovice, SKPV, ZZS, Městská policie,
Plynárenská pohotovost a zástupce MČ Praha – Miškovice. Obyvatelům byl poskytnut autobus
MHD a náhradní ubytování, neboť dům byl neobyvatelný. Celkem došlo ke zranění 3 osob, které
byly odvezeny ZZS k ošetření do nemocnice. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
DOPRAVNÍ NEHODA AUTOBUSU – 8 ZRANĚNÝCH - Praha 10, Průmyslová
OHLÁŠENO 22. 2. 2012 ve 12.10
Jednotky HZS Praha a HZS DP zasahovaly u dopravní nehody dvou nákladních automobilů a
autobusu MHD. Zaklíněný řidič autobusu byl vyproštěn pomocí hydraulického nářadí. Celkem bylo
zraněno 8 osob (2 těžce a 6 lehce).
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ASISTENCE POLICII PŘI VÝBUCHU NVS – Praha 9, U Elektry
staveniště bytového komplexu
OHLÁŠENO 29. 2. 2012 v 15.18
Jednotka HZS Praha asistovala Policii ČR při výbuchu v objektu rozestavěného bytového
komplexu. Jednalo se o výbuch nástražného výbušného systému, který se obešel bez zranění
i materiálních škod.
BŘEZEN 2012
NÁLEZ NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY – Praha 4, Soukalova 3408/1
komunikace před služebnou Policie ČR
OHLÁŠENO 5. 3. 2012 v 12.59
Jednotky HZS Praha stanice č. 2 a 6 zajistily dřevěnou bednu s chemickými látkami, kterou občan
dovezl osobním automobilem před služebnu Policie ČR, a předala jí pracovníkovi ze SÚJCHBO.
Následně bylo zjištěno, že se jednalo o vzorkovník k chemickému průkazníku PCHL 75.
POŽÁR S ÚMRTÍM V BYTĚ ČINŽOVNÍHO DOMU – Praha 3, Baranova 1874/2
OHLÁŠENO 6. 3. 2012 v 19.58
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 usmrcená osoba
1 osoba zraněna
2 jednotky HZS HMP

32 osob evakuováno
1.500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

Jednotky HZS Praha stanice č. 1 a 5 likvidovaly 1C vodním proudem v DP a pomocí AZ požár
vybavení obývacího pokoje bytové jednotky v 8.NP bytového domu. V bytě bylo nalezeno ohořelé
torzo těla pravděpodobně uživatelky bytu bez známek života. Při likvidaci požáru se lehce zranil
příslušník jednotky HZS Praha ze st. 1. Před příjezdem jednotky byla příslušníky policie ČR
započata evakuace objektu. Požárem byla poškozena stavební část části bytu, zničeno vybavení
obývacího pokoje, předsíně bytu a vybavení kuchyňského koutu. Zplodinami hoření bylo
poškozeno vybavení a povrchová úprava stěn ostatních prostor bytu a částečně i přilehlé domovní
chodby. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace.
ANONYMNÍ OHLÁŠENÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY V PROSTORÁCH NEMOCNICE
NA BULOVCE – Praha 8, Budínova 2
OHLÁŠENO 19. 3. 2012 v 15.43
Jednotka HZS Praha asistovala
ve vzduchotechnice nemocnice.

Policii ČR při prověření výskytu nebezpečné látky
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POŽÁR V KUCHYNI HOTELOVÉ ŠKOLY – Praha 5, Radlická 115
OHLÁŠENO 21. 3. 2012 v 16.20
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

70 osob evakuováno
200.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

2 jednotky HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice č. 7 likvidovala jedním C proudem v dýchací technice požár fritézy
a elektroinstalace v kuchyni hotelové školy. Z důvodu masivního zasažení prostor zplodinami
hoření bylo evakuováno 60 dětí a 10 dospělých. Byla nasazena přetlaková ventilace. Příčinou
vzniku požáru byla technická závada elektroinstalace.
POŽÁR V HOTELU – Praha 3, Koněvova 1380/79
OHLÁŠENO 22. 3. 2012 v 04.15
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

48 osob evakuováno
hmotná škoda nevznikla

1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice č. 1 byla přivolána k požáru v pokoji hotelu EHRLICH. Na místě bylo
zjištěno, že se jednalo o teplotní degradaci obsahu hrnce, ve kterém jeden z hostů vařil drogu
pervitin. Zplodiny hoření unikly na společnou chodbu a dále do vyšších podlaží. Hotel byl
evakuován před dojezdem jednotky na místo případu. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při
používání elektrického spotřebiče.
POŽÁR DVOU ODPADNÍCH KONTEJNERŮ S POŠKOZENÍM NĚKOLIKA
AUTOMOBILŮ – Praha 5, Kořenského u č. 15
OHLÁŠENO 31. 3. 2012 v 04.02
NÁSLEDKY POŽÁRU:
200.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice č. 1 likvidovala tlakovou vodou požár zbytků dvou plastových
kontejnerů na směsný odpad. Sálavým teplem se plamenné hoření rozšířilo na 3 v blízkosti
zaparkované osobní automobily Opel Korsa, Škoda Octavia Combi a Škoda Octavia TSI. Sálavým
teplem došlo ke zničení prosklení z bezpečnostního skla cca 1,5 x 2,5 m ve dvou výlohách
provozovny Shanti Thaimassage v 1. NP objektu a dopravního značení na sloupku vedle
kontejnerů. Zplodinami hoření byla očazena fasáda na ploše 40 m2 až do výše 3. NP objektu.
Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení odpadu v obou kontejnerech.
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DUBEN 2012

DOPRAVNÍ NEHODA PROSTŘEDKU HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB
Praha 1, Na Florenci
OHLÁŠENO 16. 4. 2012 v 10.46
Jednotky HZS Praha stanice 1, 3, 5 a 7 likvidovaly následky dopravní nehody tramvaje a autobusu.
Při nehodě bylo zraněno 5 osob a 1 dítě v tramvaji.
DOPRAVNÍ NEHODA PROSTŘEDKU HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB
Praha 9, Čakovická
OHLÁŠENO 19. 4. 2012 v 07.21
Jednotka HZS Praha zajistila místo po dopravní nehodě dvou osobních automobilů a linkového
autobusu MHD. Při nehodě byly zraněny celkem 4 osoby.
POŽÁR STAVEBNÍHO MATERIÁLU A NÁSLEDNÉ ZAKOUŘENÍ OBYTNÉHO DOMU
Praha 8, Frýdlantská 1312/19
OHLÁŠENO 24. 4. 2012 v 01.23
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

4 osoby zachráněny
20 osob evakuováno

4 jednotky HZS HMP

3.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotky HZS Praha ze st. 1, 2, 3 a 10 likvidovaly vodními proudy 2C za pomoci DP požár
vybavení stavebního skladu provizorně vytvořeného v průjezdu bytového domu, mezi vchody
1312/19 a 1313/17, v souvislosti s probíhající rekonstrukcí zateplení obvodových stěn objektu.
Požárem byl veškerý materiál umístěný ve skladu zničen, poškozeno bylo původní zateplení
průjezdu, povrchová úprava, tepelná izolace a několik oken fasády objektu na jeho obou stranách a
dále část vybavení stavební firmy instalovaného v rámci rekonstrukce na objektu. Příčinou vzniku
požáru bylo úmyslné zapálení nebo nedbalost při kouření.
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POŽÁR KONTEJNERŮ NA ODPAD A NÁSLEDNÉ ZAKOUŘENÍ HOTELU
Praha 2, Perunova 1229/14
OHLÁŠENO 24. 4. 2012 v 02.43
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

20 OSOB ZACHRÁNĚNO
1.500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

2 jednotky HZS HMP

Jednotky HZS Praha st. 1 a 5 likvidovaly požár odpadu v cca pěti plastových kontejnerech
umístěných na dvoře mezi objekty hotelu Apart GEO a nákladové rampy OD Albert. Požárem byly
všechny kontejnery zcela zničeny. Požárem byla dále zničena přední část a interiér OA Mercedes,
a poškozena zadní část OA Bentley 3W BE4. Dále byly poškozeny vstupní dveře a několik oken
v obvodové stěně hotelu, část elektroinstalace, přístřešek a povrchová úprava části obvodové stěny
nákladové rampy OD Albert. Ze zakouřené části hotelu bylo zachráněno 20 osob. Příčinu vzniku
požáru nebylo možné jednoznačně objasnit, pravděpodobně se jednalo o úmyslné zapálení.
POŽÁR SESTAVY STAVEBNÍCH BUNĚK S ÚMRTÍM – Praha 8, Pod plynojemem 2214/13
OHLÁŠENO 28. 4. 2012 v 06.46
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 usmrcená osoba

10 jednotek HZS HMP
13.500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda 10 jednotek SDH
Jednotky HZS Praha, st. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, a SDH Březiněves, Ďáblice, Klánovice, Řepy,
Satalice, Stodůlky, Libuš, Běchovice, Letňany a Třebonice likvidovaly 8C proudy požár
dvoupodlažní sestavy 72stavebních buněk na ploše cca 40 x 16 metrů. Požárem byla sestava buněk
zcela zničena. Dále se požár rozšířil na sousední výrobně skladovací halu cca 40 x 10 metrů, která
byla rovněž požárem zničena. Buňky obývali nelegální obyvatelé. Při požáru došlo k těžkému
popálení jednoho z nelegálních obyvatel (nar. 1975), který následně v nemocnici zemřel.
Příslušníci OBZP HZS Praha včetně krajského vyšetřovatele společně s příslušníky SKPV policie
ČR, expertních skupin z OKTE Praha a TÚPO GŘ HZS ČR, za přítomnosti majitele objektu a za
asistence jednotky HZS Praha stanice č. 3 provedli následující den došetření případu. K došetření
byl přivolán i psovod policie ČR se služebním psem cvičeným na zjišťování akcelerantů požáru,
který na několika místech provedl pozitivní značení. Na místě byla detailně ohledána vytýčená
ohniska požáru, byla doplněna fotodokumentace a celý prostor požářiště byl prozkoumán, zda
neobsahuje ostatky těl, s negativním zjištěním. Z požářiště bylo dále zajištěno několik vzorků, které
byly podrobeny požárně-technické, případně chemické expertíze. Příčinu vzniku požáru nebylo
možné jednoznačně zjistit, pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání
otevřeného plamene pří přípravě drog.
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EVAKUACE OBYTNÉHO DOMU PO NARUŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Praha 3, Jankovcova 1587/8
OHLÁŠENO 29. 4. 2012 v 17.39
Jednotka HZS Praha st. 3 byla vyslána k zajištění údajného pádu nosné konstrukce budovy.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o deformaci ocelové vzpěrné konstrukce pravděpodobně
vlivem vysoké teploty. Celý objekt a prostory podzemní garáže byly preventivně evakuovány, a na
místo byl povolán statik MHMP.
KVĚTEN 2012
POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU
Praha 4, Nad lomem 1189/33
OHLÁŠENO 1. 5. 2012 v 14.03
NÁSLEDKY POŽÁRU:
2.000.000,- Kč předběžně odhadnutá
škoda

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice číslo 6 likvidovala 1 C proudem vody požár OA Cadillac Escalade
v plném rozsahu. Požárem bylo vozidlo zcela zničeno. Vzhledem k bezprostřední blízkosti vozidla
u rodinného domu došlo k poškození pláště domu, dvou okenních výplní a vlétnutí žhavé součástky
oknem do prádelny, kde začalo doutnat prádlo. Jednotka uhasila drobné hořící části, odvětrala
objekt a ochladila plášť domu. Příčinou vzniku požáru byla technická závada automobilu.
EVAKUACE OBYTNÉHO DOMU PO PODEZŘENÍ NA NARUŠENÍ STATIKY
Praha 7, Jankovcova 1587/8
OHLÁŠENO 12. 5. 2012 v 09.31
Jednotka HZS Praha stanice číslo 3 evakuovala 22 osob z obytného komplexu na základě podezření
na destrukci nosné konstrukce stavby. Evakuovaným bylo zajištěno dočasné přístřeší v autobusu
MHD, povolaným na místo velitelem zásahu. Na základě rozhodnutí statika se po prohlídce
konstrukce obyvatelé vrátili zpět do objektu.
Případ navazuje na událost z 29. 4. 2012
POŽÁR ELEKTROINSTALACE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE S EVAKUACÍ 200 OSOB
Praha 12, Mráčkova 3090/2
OHLÁŠENO 22. 5. 2012 ve 12.44
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

200 osob evakuováno
10.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

2 jednotky HZS HMP
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Příslušníci jednotek HZS Praha stanice číslo 4 a 6 likvidovali pomocí jednoho přenosného hasicího
přístroje PHP 5 CO2 požár elektrického ventilátoru umístěného v prostoru WC ve 2.NP pavilónu
„A“ základní školy. Před příjezdem jednotky bylo z objektu evakuováno 200 žáků. Požárem byl
celý ventilátor zcela zničen, zplodinami hoření byla poškozena povrchová úprava stropu WC.
Příčinou vzniku požáru byla technická závada ventilátoru.
ČERVEN 2012
EVAKUACE OBYTNÉHO DOMU PO ÚNIKU PLYNU
Praha 2, Karlovo náměstí 28
OHLÁŠENO 4. 6. 2012 v 09.18
Jednotky HZS Praha stanice číslo 1 a 3 evakuovaly 37 osob z obytného domu po úniku zemního
plynu. Dům byl odvětrán přetlakovým ventilátorem v nejiskřivém provedení.
POŽÁR DOPRAVNÍHO LETOUNU V HANGÁRU
Praha 6, Aviatická – letiště Ruzyně
OHLÁŠENO 9. 6. 2012 ve 21.23

NÁSLEDKY POŽÁRU:
3 zraněné osoby
500.000.000,- Kč předběžně odhadnutá
škoda

NASAZENÍ:
1 jednotka HZSP Letiště
6 jednotek HZS HMP

Příslušníci jednotek HZSP Letiště HZS Praha ze st. 1, 2, 3, 5, 7 a 8 likvidovali těžkou pěnou
z lafetových proudnic a následně 2 proudy C požár dvoumotorového vrtulového dopravního letadla
ATR 42 umístěného v prostoru hangáru F. Požárem bylo celé letadlo zcela zničeno, poškozeno bylo
další letadlo shodného typu a střecha montážní haly. Při požáru byl zraněn pracovník údržby, který
byl ZZS odvezen k nemocničnímu ošetření, další dva pracovníci byli podrobeni preventivní
kontrole lékařem ZZS.
Na místě požáru bylo provedeno kompletní ohledání požářiště a bylo stanoveno ohnisko požáru.
Z místa bylo odebráno několik vzorků, které byly podrobeny požárně technické a chemické
expertíze. Jako příčina vzniku požáru bylo stanoveno zanedbání bezpečnostních předpisů.
ZAKOUŘENÍ ROZVODNY V BUDOVĚ PARLAMENTU ČR
Praha 1, Sněmovní 176/4
OHLÁŠENO 11. 6. 2012 v 16.45
Jednotky HZS Praha stanice číslo 1 a 9 prověřily výskyt kouře v elektrorozvodně v budově
Prarlamentu ČR. Jednalo se o přehřívající se plastový měnič napětí. Jednotka místnost odvětrala
pomocí přetlakové ventilace.
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POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU S ÚMRTÍM
Praha 12, Podchýšská
OHLÁŠENO 15. 6. 2012 ve 13.06

NÁSLEDKY POŽÁRU:
1 osoba usmrcena
50.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS HMP
1 jednotka SDH Písnice

Jednotky HZS Praha stanice 6 a SDH Písnice likvidovaly vodními proudy 2C požár osobního
automobilu Fiat Panda, rz: 2AV 1362. Při požáru byla těžce zraněna žena, která utrpěla rozsáhlé
popáleniny na celém těle a na následky zranění následně zemřela. Ve spolupráci s Policií ČR,
TÚPO a SKPV IV bylo zjištěno, že žena pravděpodobně spáchala sebevraždu politím hořlavou
kapalinou a následným sebeupálením v kabině vozidla. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné
zapálení.
POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU
Praha 4, Sladovnická 687
OHLÁŠENO 22. 6. 2012 v 00.11

NÁSLEDKY POŽÁRU:
5.000.000,- Kč předběžně odhadnutá
škoda

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha likvidovala 1C proudem požár osobního automobilu Ferrari 458 Italia,
LG 133 C, r.v. 2011. Požárem byla zcela zničena přední část vozidla s oběma pneumatikami.
Interiér vozidla byl poškozen sálavým teplem a zplodinami hoření. Sálavým teplem byl rovněž
poškozen bok vedle stojícího vozu BMW X6. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.
ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 2, Wilsonova
Vlakové nádraží - Praha - Hlavní nádtraží
OHLÁŠENO 28. 6. 2012 v 00.11
Jednotka HZS Praha a jednotka HZS SŽDC asistovaly Policii ČR při prověření NVS nahlášeného
v prostorách nádraží.
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POŽÁR NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU S TLAKOVÝMI LAHVEMI
Praha 14, Chlumecká – staveniště obchodního střediska Centrum Černý Most
OHLÁŠENO 28. 6. 2012 v 17.19

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 osoba zraněna
50 osob evakuováno

3 jednotky HZS HMP

1.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotky HZS Praha stanic číslo 2. 5 a 10 likvidovaly dvěma C proudy v dýchací technice požár
nákladního automobilu Avia se skříňovou dílenskou nástavbou, v prostorách zastávky MHD vedle
parkoviště u nákupního střediska Centrum Černý Most (CČM). V automobilu se nacházely tlakové
nádoby (1x svářecí souprava acetylén + kyslík, 1 x tlaková láhev 2 kg PpropanButan), dále tři
20 litrové kanystry s PHM (benzín). Vlivem požáru došlo k explozi jednoho kanystru s benzínem.
Nástavba byla užívána jako dílna pro firmu zabývající se opravou a rekonstrukcí plynovodů. Velitel
zásahu nařídil evakuaci části parkoviště a staveniště, kterou provedli zaměstnanci ostrahy spolu
s manažerem CČM. Tlakové láhve byly zkontrolovány termokamerou a byly uloženy do lžíce bagru
naplněné vodou. Po likvidaci požáru se při následné manipulaci s lahvemi se zranil jeden ze
zaměstnanců, který si poranil dolní končetiny a byl předán do péče ZZS. Příčinou požáru byla
technická závada na elektrocentrále v motorové části vozidla.
POŽÁR SKLADOVACÍ HALY SE ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM
Praha 20, Ve Žlíbku 1800/77
OHLÁŠENO 30. 6. 2012 v 09.59

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 zraněný příslušník HZS Praha
15.000.000,- Kč předběžně odhadnutá
škoda

9 jednotek HZS HMP
7 jednotek SDH

Jednotky HZS Praha a SDH z území hl. m. Prahy likvidovaly 7xC proudy vody požár skladovací
haly A7 v areálu Xaverov. Požárem byla zasažena střecha 15x20m a skladovací prostory. V hale
byl uskladněn zdravotnický materiál (injekční stříkačky, jehly, pomůcky pro odběry, apod.).
Požárem bylo poškozeno uskladněné zboží a také kovové konstrukce haly a střechy. Během zásahu
byl jeden příslušník HZS Praha ošetřen ZZS z důvodu vyčerpanosti. Velitelem zásahu byla dále
nasazena barokomora na regeneraci zasahujících příslušníků. Příčinou vzniku požáru byla technická
závada elektroinstalace.
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ČERVENEC 2012
POŽÁR ELEKTROINSTALACE V AREÁLU STANICE METRA KŘIŽÍKOVA
Praha 8, Thámova
OHLÁŠENO 3. 7. 2012 v 16.59

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

1 jednotka HZS DPP

Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu stanice metra Křižíkova. Jednalo se o požár UPS
1, zn. Powerware Borri 4000, nacházející se v distribuční místnosti stanice metra Křižíkova.
Požárem byla jednotka UPS poškozena. Příčinou vzniku požáru byla technická závada
elektroinstalace.
POŽÁR CHLADÍRENSKÉHO NÁVĚSU
Praha 10, Přetlucká 3295/50 - u OC TESCO
OHLÁŠENO 4. 7. 2012 ve 22.19
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1.500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice číslo 5 likvidovala 1C proudem vodou od cisterny v DT požár
chladícího agregátu, značky Lumikko o.y. (Finsko), typ SKO 24, na čele chladírenského návěsu
č. 1033, výrobce Schmidt G.m.b.H (Německo), připojeného za tahačem Scania. Plamenným
hořením byl chladící agregát zcela zničen. Zplodinami hoření bylo znehodnoceno zboží (zelenina,
maso, mléčné výrobky) v plně naloženém návěsu. Příčinou vzniku požáru byla technická závada
elektroinstalace pohonné benzínové jednotky kompresoru.
DOPRAVNÍ NEHODA PROSTŘEDKU HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB
AUTOBUSU MHD A TRAMVAJE – Praha 14, Poděbradská
OHLÁŠENO 13. 7. 2012 v 07.40
Jednotka HZS Praha stanice číslo 10 a jednotka HZS DPP likvidovaly následky dopravní nehody
linkového autobusu MHD a tramvaje na tramvajovém pásu v úrovni stanice metra Hloubětín. Čtyři
osoby byly předány do péče ZZS.
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POŽÁR CHLADICÍHO BOXU
Praha 2, Lípová 15 - Výzkumný ústav pivovarnický a sladařský
OHLÁŠENO 24. 7. 2012 ve 13.26

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

14 osob evakuováno
2 osoby zraněny

2 jednotky HZS HMP

100.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

Jednotky HZS Praha stanice číslo 1 a 2 likvidovaly požár řídící jednotky a motoru chladicího boxu
a následný únik chemických látek v 1. PP. Výzkumného ústavu pivovarnického a sladařského.
V průběhu zásahu příslušníci jednotky předali ZZS k ošetření dvě osoby podezřením na nadýchání
zplodin hoření a z prostor hrozících zamořením preventivně evakuovali dalších čtrnáct osob. Příčina
vzniku požáru je v šetření, s největší pravděpodobností se jednalo o technickou závadu
elektroinstalace. Do doby, než budou zpracovány odebrané kriminalistické vzorky, nelze příčinu
přesně stanovit.

SRPEN 2012

ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 1, náměstí Republiky 656/8
Obchodní dům Kotva
OHLÁŠENO 12. 8. 2012 v 00.21
Jednotky HZS Praha stanice číslo 1 a 3 asistovaly Policii ČR při prověření NVS nahlášeného
v prostorách OD Kotva. Příslušníci jednotek evakuovali cca 400 osob z restaurace v 5. NP.
OTRAVA SEDMI OSOB OXIDEM UHELNATÝM V PROSTORÁCH KADEŘNICTVÍ
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 677/12
OHLÁŠENO 20. 8. 2012 v 17.48
Jednotky HZS Praha stanic číslo 2 a 9 uzavřely přívod plynu do karmy a odvětraly zasažený prostor
kadeřnictví z důvodu zvýšené koncentrace CO. Sedm osob bylo předáno ZZS. Příčinou zvýšené
koncentrace CO byla závada karmy.
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POŽÁR KANCELÁŘÍ - Praha 1, Václavské náměstí 39
OHLÁŠENO 26. 8. 2012 v 00.55

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

3.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice číslo 1 likvidovala 2C proudy v dýchací technice požár vybavení
kanceláře o rozměrech 10x5 metrů ve vnitrobloku přízemí činžovního domu. Požár zničil veškeré
vybavení kanceláře včetně osmi uskladněných vozítek Segway. Plamenné hoření zničilo i stavební
části kanceláře jako jsou podhledy, zplodiny hoření poškodily veškerou malbu stěn a stropu
v kanceláři, přilehlých komunikačních prostor a kanceláří ve vyšších patrech. Další plamenné
hoření bylo jednotkou likvidováno v menší kanceláři také v přízemí domu. Příčinou vzniku požáru
bylo úmyslné zapálení – zakrytí stop po vloupání.
ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 4, Vídeňská 1958/9
Zdravotnické zařízení - IKEM
OHLÁŠENO 27. 8. 2012 v 08.25
Jednotka HZS Praha stanice číslo 6 asistovala Policii ČR při prověření NVS nahlášeného
v prostorách nemocnice.
POŽÁR SKLÁDKY ODPADU S VÝZNAMNÝM NASAZENÍM SIL A PROSTŘEDKŮ
Praha 15, Dolnoměcholupská 1418/12
OHLÁŠENO 28. 8. 2012 ve 13.34
NÁSLEDKY POŽÁRU:

500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
9 jednotek HZS HMP
7 jednotek SDH obcí
2 jednotky HZS podniků

Jednotky HZS Praha stanice číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, a 10 a SDH Horní Měcholupy, SDH Dolní
Měcholupy, SDH Chodov, SDH Kolovraty, SDH Dubeč, SDH Nebušice, SDH Satalice, HZSP
Zentiva a HZSP Mitas, likvidovaly požár skládky komunálního odpadu šesti C proudy vody
v dýchací technice. Plocha požáru byla 50 x 10 metrů a došlo k zasažení haly na třídění odpadu.
Požárem byla poškozena konstrukce haly a zničena elektroinstalace uvnitř. Vzhledem k nasazení sil
a prostředků byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Chemická jednotka prováděla kontrolu
ovzduší (nebyly překročeny limity znečištění). Naskladněný hořící odpad byl za pomoci kolového
nakladače rozebrán a prolit vodou. Příčinou vzniku požáru bylo s největší pravděpodobností
vysypání odpadu se skrytým ohniskem požáru z nákladního vozidla do prostoru třídírny odpadu.
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ÚNIK PLYNU S NÁSLEDNOU EVAKUACÍ – Praha 9, Kolbenova 898/11
OHLÁŠENO 29. 8. 2012 ve 12.56
Jednotky HZS Praha stanice číslo 1, 3, 10 byly vyslány k případu úniku plynu způsobeného
uražením plynové přípojky nákladním automobilem. Plyn byl uzavřen, z okolních administrativních
objektů bylo evakuováno 55 osob.
ZÁŘÍ 2012
POŽÁR RODINNÉHO DOMU - Praha 21 Újezd nad Lesy, Veletovská 2256
OHLÁŠENO 4. 9. 2012 v 01.25
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 zraněná osoba
2.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

2 jednotky HZS HMP

Jednotky HZS Praha stanice číslo 5 na 10 likvidovaly třemi C proudy požár vybavení podkroví
rodinného domu, po nedávné kompletní rekonstrukci, v plném rozsahu. Požárem byl dům zcela
zničen. Při hasebních pracích si poranil koleno jeden ze zasahujících příslušníků jednotky a ZZS ho
převezla k ošetření. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení neznámým pachatelem.
DOPRAVNÍ NEHODA V TUNELU – Praha 5, Zlíchovský tunel
OHLÁŠENO 12. 9. 2012 ve 13.30
Jednotka HZS Praha stanice číslo 7 likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu.
Vozidlo bylo zajištěno proti vzniku požáru, uniklé PHM byly asanovány sorbentem.
VÝBUCH VÝBUŠNINY S NÁSLEDNÝM POŽÁREM
Praha 6, Evropská 674/156
OHLÁŠENO 14. 9. 2012 ve 21.59

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 zraněná osoba
14 osob zachráněno
59 osob evakuováno

3 jednotky HZS HMP

300.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
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Jednotky HZS Praha stanice číslo 1, 2 a 3 likvidovaly jedním C proudem vodou od cisterny po
domovní komunikaci několik jednotlivých ohnisek požáru po explozi výbušniny v obytné místnosti
bytové jednotky dispozice 2 + 1 v 8. NP panelového domu. Při ohledání bylo v bytě nalezeno velké
množství vojenské munice různých typů a několik krátkých palných zbraní. Policií ČR byla na
místo povolána pyrotechnická služba Policie ČR. Při explozi byl zraněn uživatel bytu, který utrpěl
popáleniny II. st. na horní polovině těla a byl poraněn několika střepinami. Byl předán ZZS
a převezen na ošetření do FN Motol. Explozivním hořením byly zničeny nenosné stavební prvky,
zařízení a vybavení obytné místnosti, sálavým teplem a zplodinami hoření při následném požáru
byly zničeny omítky, malba a elektroinstalace v zasažené místnosti. Policií ČR byla nařízena
evakuace objektu. Samostatně objekt opustilo celkem 59 osob, 14 osob bylo vyvedeno zasahujícími
jednotkami a objekt byl předán k dalšímu opatření Policii ČR. Občanům byly zajištěny autobusy
a pracovnice krizového řízení ÚMČ Praha 6 zajistila pro evakuované náhradní ubytování. Jednotky
HZS Praha asistovaly pyrotechnikům při zajišťování a třídění munice a výbušnin. Poté jednotka ze
stanice číslo. 3 asistovala při převozu munice do trhací jámy ve Zdibech.
Po zajištění munice a výbušnin pyrotechnickou službou Policie ČR bylo dne 15. 09. v 09.00 hodin
provedeno ohledání místa požáru s došetřením příslušníků OBZP HZS Praha. Příčinou vzniku
explozivního hoření s následným požárem byla neodborná manipulace s výbušninou.
DOPRAVNÍ NEHODA PROSTŘEDKŮ HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB
TRAMVAJE A OSOBNÍHO AUTOMOBILU
Praha 2, Legerova
OHLÁŠENO 16. 9. 2012 v 19.15
Jednotka HZS Praha stanice 1 a 5 likvidovaly následky DN tramvaje s OA. Dvě osoby při vědomí
byly vyproštěny za pomoci hydraulického nářadí a předány do péče ZZS. Jednotky provedly
protipožární opatření a zasypaly uniklé provozní kapaliny sorbentem.
DOPRAVNÍ NEHODA PROSTŘEDKŮ HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB
AUTOBUSU MHD A TRAMVAJE
Praha 5, Štěpařská
OHLÁŠENO 19. 9. 2012 v 07.39
Jednotky HZS Praha stanice číslo 1, 2, 7 a 8 a HZSP DPP zasahovaly u dopravní nehody autobusu
MHD linky č. 230 a tramvaje linky č. 14. Příslušníci jednotky ve spolupráci se ZZS poskytli první
pomoc 12 zraněným osobám a na místě provedli opatření proti vzniku požáru.
NÁLEZ RTUTI - Praha 4, Štúrova 1701/55
OHLÁŠENO 19. 9. 2012 vE 23.28
Příslušníci CHTS HZS Praha zajistili nález cca 4 kg rtuti v bytě obytného domu.
PROVĚŘENÍ NÁLEZU OBALŮ OD BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
Praha 7, Voctářova - Sběrný dvůr
OHLÁŠENO 21. 9. 2012 v 13.53
Jednotky HZS Praha stanice číslo 2 a 3 byly vyslány k nálezu bojových chemických látek v areálu
sběrného dvora. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o prázdné vzorkovnice bojových látek.
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ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NEVYBUCHLÉ MUNICE
Praha 7, Strojnická 935/27
OHLÁŠENO 22. 9. 2012 v 15.11
Jednotky HZS Praha stanice číslo 1 a 3 asistovaly Policii ČR při naložení a převozu dělostřeleckého
granátu k následné likvidaci.
DOPRAVNÍ NEHODA V TUNELU – Praha 5, Zlíchovský tunel
OHLÁŠENO 27. 9. 2012 v 10.19
Jednotka HZS Praha stanice číslo 7 likvidovala následky dopravní nehody pěti vozidel. Vozidla
byla zajištěna proti vzniku požáru, uniklé PHM byly asanovány sorbentem a zraněné osoby byly
předány ZZS.
ZAJIŠTĚNÍ LAHVÍ S PODEZŘELÝM OBSAHEM
V SOUVISLOSTI S AKCÍ METYL
V souvislosti s probíhající kampaní vyvolané otravami metylalkoholem byly jednotkami HZS hl. m.
Prahy zajištěny lahve s podezřelým obsahem na těchto místech:
14. 9. - 12.37 - Praha 3, Lupáčova 1065/11

- obytný objekt

14. 9. - 22.58 - Praha 10, Přípotoční

- služebna PČR – odevzdáno občanem

17. 9. - 10.46 - Praha 15, Boloňská 478

- služebna PČR – odevzdáno občanem

18. 9. - 15.56 - Praha 3, Lipanská 16

- služebna PČR – odevzdáno občanem

18. 9. - 20.40 - Praha 8, Krakovská

- služebna PČR – odevzdáno občanem

18. 9. - 00.53 - Praha 5, Lamačova x Lipského

- služebna PČR – odevzdáno občanem

19. 9. - 17.48 - Praha 2, Vyšehradská 1711/20

- volné prostranství

24. 9. - 08.17 - Praha 4, Vídeňská

- administrativní objekt
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ŘÍJEN 2012
POŽÁR BYTU V OBYTNÉM DOMĚ - Praha 10, U mlýna 3093/24
OHLÁŠENO 1. 10. 2012 ve 20.21

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

7 osob zraněno
5 osob zachráněno

3 jednotky HZS HMP

500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotky HZS Praha ze stanic číslo 1, 4 a 5 likvidovaly 1C proudem požár vybavení obývacího
pokoje bytové jednotky 4+1 v 1.NP netypového obytného domu. Požárem byl zasažen stůl a na něm
umístěné předměty. Zplodiny hoření očadily prostor celého bytu a centrálního schodiště domu. Dále
zplodiny hoření pronikly do několika bytových jednotek v okolí a částečně poškodily jejich malbu.
Do péče ZZS bylo předáno 6 dospělých osob a 1 dítě. Po AZ - 30 bylo zachráněno 5 osob. Příčinou
vzniku požáru byla neopatrnost při používání otevřeného ohně.
ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 8, Svídnická 506/8
OHLÁŠENO 9. 10. 2012 v 07.20
Jednotka HZS Praha asistovala PČR při hledání NVS v budově školy. Jednotka řídila evakuaci
osob.
POŽÁR BYTU V OBYTNÉM DOMĚ S ÚMRTÍM- Praha 8, Taussigova 1155/21
OHLÁŠENO 15. 10. 2012 ve 14. 16

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 osoba usmrcena
5 osob zraněno
5 osob zachráněno

2 jednotky HZS HMP

2.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotky HZS Praha ze stanic číslo 1 a 3 likvidovaly 2C proudy požár bytové jednotky v 6.NP
typového obytného domu. Tepelným působením požáru byla zničena kuchyň a obývací pokoj
včetně veškerého vybavení. Zplodiny hoření očadily prostor celé bytové jednotky. V bytě byla
nalezena jedna osoba bez známek života. Bylo zachráněno 5 osob, z toho 3 osoby byly převezeny
k ošetření do FN Bulovka a 2 osoby byly ošetřeny ZZS na místě. Pravděpodobnou příčinou požáru
byla: a) technická závada elektroinstalace b) nedbalost. Do doby, než budou zpracovány odebrané
kriminalistické vzorky, nelze příčinu přesně stanovit.
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POŽÁR BYTU V OBYTNÉM DOMĚ - Praha 2, Svatoplukova 366/3
OHLÁŠENO 21. 10. 2012 v 04.39

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 osoba zachráněna
24 osob evakuováno

1 jednotka HZS HMP

200.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotka HZS Praha ze stanice číslo 1 likvidovala 1C proudem a proudem tlakové vody požár bytu
ve 4.NP obytného objektu. Požárem byla zasažena obývací místnost bytové jednotky 1+1, kde bylo
vytvořené dřevěné patro pro spaní. Zplodiny hoření poškodily stěny a stropy celých vnitřních
prostor bytové jednotky. Příčinu vzniku požáru nebylo možné jednoznačně zjistit, jednalo se
o nedbalost při kouření nebo nedbalost při používání otevřeného ohně.
POŽÁR SVĚTLÍKU V OBYTNÉM DOMĚ - Praha 10, Moskevská 617/58
OHLÁŠENO 21. 10. 2012 v 18.24

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 osoba zraněna
13 osob evakuováno

2 jednotky HZS HMP

1.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotky HZS Praha stanice číslo 1 a 5 likvidovaly 3C proudy požár světlíku v obytném domě.
Požárem byly zničeny rozvody vody, elektroinstalace, okna v bytech v 1 až 8.NP. Při požáru byla
ZZS ošetřena uživatelka bytu ve 3.NP. Příčinou vzniku požáru bylo zavinění cizí osobou, s největší
pravděpodobností se jednalo o nedbalost při odhození nedopalku cigarety, vyloučit nelze ani
úmyslné zapálení neznámým pachatelem.
POŽÁR SKLEPA V OBYTNÉM DOMĚ - Praha 9, Kolbenova 659/16
OHLÁŠENO 24. 10. 2012 ve 14. 47

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

12 osob zraněno
10 osob zachráněno

3 jednotky HZS HMP

300.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
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Jednotky HZS Praha stanice číslo 1, 2 a 3 likvidovaly jedním C proudem požár čtyř sklepních kójí
v 1.PP netypového obytného domu. Jednotka zachránila z domu s použitím vyváděcích masek 5
dospělých osob a 5 dětí zachránila po AZ-30. Celkem bylo ZZS předáno 12 osob. Jedna zraněná
osoba byla převezena k dalšímu ošetření. Požárem byly kóje včetně jejich vybavení zničeny.
Tepelným působením požáru došlo k poškození elektroinstalace a vodovodního potrubí. Zplodiny
hoření zasáhly celý sklep, domovní komunikace a některé byty. Dále byla zachráněna jedna kočka a
jeden pes. Příčina vzniku požáru nebyla jednoznačně zjištěna, pravděpodobně se jednalo
o nedbalost neznámé osoby nebo úmyslné zapálení.
ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 2, Wilsonova
Vlakové nádraží - Praha - Hlavní nádtraží
OHLÁŠENO 26. 10. 2012 v 19.51
Jednotka HZS Praha a jednotka HZS SŽDC asistovaly Policii ČR při prověření NVS nahlášeného
v prostorách nádraží. Byly prohlédnuty prostory vlakového Hlavního nádraží a stanice metra
s negativním výsledkem.
DOPRAVNÍ NEHODA NA PŘEMOSTĚNÍ MĚSTSKÉHO OKRUHU
MEZI KOMOŘANSKÝM A LOCHKOVSKÝM TUNELEM
Praha 5, Radotínský most
OHLÁŠENO 29. 10. 2012 v 03.19
Jednotky HZS Praha stanic číslo 3, 5, 7 a 8 zasahovaly u dopravní nehody dvou kamionů a dodávky
na přemostění mezi tunely městského okruhu. Jednotky vyprostily pomocí hydraulického zařízení
dvě osoby a předaly je do péče ZZS. U jednoho z kamionů došlo k silnému úniku nafty, jednotky
přečerpaly cca 500 litrů z poškozených nádrží. Před příjezdem hasičů uniklo do dešťové kanalizace
ca 200 až 500 litrů nafty, která byla zachycena lapolem. Vozidla byla zajištěna proti požáru,
po zadokumentování policií byla provedena opatření ke zprůjezdnění komunikace.

ZÁSAHY JEDNOTEK HZS HL. M. PRAHY A JEDNOTEK SDH OBCÍ V DŮSLEDKU
VICHŘICE ve dnech 27. a 28. 10. 2012
Celkem 61 případů, v sobotu 27. 10.2 012 - 44 případů, v neděli 28. 10. 2012 - 17 případů.
Jednotky HZS Praha zasahovaly u případů, které měly souvislost s nepříznivými klimatickými
podmínkami, na následujících adresách:
27. 10. 2012
12.39 – 8, K sadu 416/6 - spadlý strom

(1)

12.48 – 2, Mánesova 1639/84 - spadlý strom, pádem poškozeno vozidlo

(2)

13.09 – 2, Čerchovská – spadlá část stromu, pádem poškozena 2 vozidla

(3)

13.20 – 9, Jablonecká - spadlý strom

(4)
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13.29 – 9, Lovosická 774/6 – ulomená větev

(5)

13.35 – 11, Květnového vítězství 57/17- ulomená větev

(6)

13.41 – 8, K Ládví - ulomená větev

(7)

14.00 – 5, Plzeňská - SDH Zličín - spadlý strom

(8)

14.16 – 1, Vlašská – spadlá větev, při pádu větve došlo ke zranění osoby

(9)

14.23 – 16, Na cikánce 2275 - spadlý strom

(10)

14.46 – 18, Tupolevova - spadlý strom

(11)

14.47 – 6, 8. Listopadu - spadlý strom

(12)

15.06 – 17, Žalanského - SDH Řepy, spadlý strom

(13)

15.09 – 11, Petýrkova 1991/26 - ulomená větev

(14)

15.25 – 5, Wassermannova 928/20 - ulomená větev

(15)

15.26 – 6, Tomanova 1322/56 - ulomená větev

(16)

15.49 – 11, Kropáčkova 559/6 - spadlý strom

(17)

16.02 – 10, Izraelská 3160/6 - propadlá střecha haly cirkusu; vyvádění osob z šapitó

(18)

16.30 – 4, Humpolecká 1938/8 - ulomená větev

(19)

16.36 – 16, K cementárně - spadlý strom

(20)

16.37 – 8, Českolipská 386/15 – spadlé větve

(21)

17.01 – 2, nám, Jiřího z Lobkovic 2235/4 – spadlé větve

(22)

17.10 – 10, U břehu 1372/61 - strom na el. vedení, PRE vypnula proud

(23)

17.13 – 2, Šumavská 1050/19 - větve po pádu na vozidlo

(24)

17.29 – 2, Šumavská - nalomený strom

(25)

17.43 – 11, Zdiměřická 1430/15 – spadlé větve

(26)

17.54 – 8, Zelenohorská 512/5 - nebezpečí pádu větve, prostor ohrazen

(27)

18.05 – 12, Rytířova 813/23 - větve na tel. vedení

(28)

18.07 – 2, Londýnská 135/29 – spadlá větev, pádem poškozena 2 vozidla

(29)

18.07 – 22, V Pitkovičkách 49 - SDH Kolovraty, spadlý strom na zastávce MHD

(30)

18.25 – 8, Košťálkova 1104/4 – spadlé větve, prostor ohrazen

(31)

18.32 – 6, U Vojtěšky – spadlé větve

(32)

18.36 – 11, K jezeru – spadlé stromy

(33)

18.58 – 17, Mrkvičkova – větve na autě

(34)

19.41 – 17, Skuteckého – spadlé větve

(35)

19.47 – 5, Lipová alej 2 - spadlý strom

(36)

19.51 – 5, Nad Laurovou 6 – spadlý strom

(37)

19.53 – 13, Brdičkova 21 – spadlé větve

(38)

19.54 – 14, Mansfeldova 17 - větve na autě

(39)

20.11 – 11, Štichova 22 - spadlé větve, řetězová pila

(40)
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20.38 – 10, Střešovická - HZS DPP - větve na autě

(41)

21.57 – 10, Na dračkách – spadlé větve

(42)

22.19 – 19, Pelnářova – prasklý strom

(43)

22.43 – 6, Za oborou – nalomený strom

(44)

28. 10. 2012
00.54 – 21, Staroklánovická – HZS SŽDC – strom na kolejišti

(01)

07.55 – 4, Na krčské stráni 1447/48 - nalomený strom

(02)

08.48 – 18, Bohumínská 388 – spadlý strom

(03)

09.04 – 18, Bohumínská 391 – nalomený strom.

(04)

09.08 – 8, Vysočanská 232/91 – ulomená větev

(05)

09.29 – 8, Poznaňská 439/25 – větev spadlá na OA

(06)

09.29 – 6, Nad Bořislavkou 515/37 – ulomená větev

(07)

10.48 – 5, Na Stárce 935/37 – nalomená větev

(08)

10.51 – 3, Za Žižkovskou vozovnou – strom spadlý na cestu

(09)

11.45 – 8, U skalky – ulomená větev

(10)

12.59 – 11, Metodějova 1466/7 – polámané větve

(11)

13.56 – 6, U vojenské nemocnice – ulomená větev

(12)

14.14 – 11, Hrudičkova 2105/3 – nalomená větev

(13)

14.58 – 2, Lužická 1681/17 – strom hrozící pádem

(14)

15.50 – 10, K Horkám – nakloněný strom

(15)

17.03 – 6, Horoměřická – vyvrácený strom

(16)

17.36 – 11, Bohúňova 1344/8 – SDH Chodov, nalomená větev

LISTOPAD 2012
POŽÁR V ROZVODNĚ HOTELU CORINTHIA TOWERS
Praha 4, Kongresová 1655/1
OHLÁŠENO 7. 11. 2012 ve 14.34
NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

680 osob evakuováno
hmotná škoda nebyla vyčíslena

1 jednotka HZS HMP
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(17)

Jednotka HZS Praha, stanice č. 1 byla vyslána k případu kouře z transformátorové kobky TS 7455
v technickém suterénu hotelu Corinthia Towers Hotel Praha. Průzkumem bylo zjištěno, že se
jednalo o zahoření oleje na přepážce skříně transformátorového měřiče napětí. Požár sám uhasl po
odpojení měřiče od zdroje el. energie přítomnými pracovníky pohotovosti PRE a.s. Jednotka
odvětrala zakouřené prostory suterénu pomocí přetlakové ventilace. Pod vedením zaměstnanců
hotelu opustilo objekt preventivně cca 680 osob. Příčinou vzniku požáru byla technická závada
transformátorového měřiče napětí.
POŽÁR ESKALÁTORU VE STANICI METRA „A“ MUZEUM
Praha 2, Wilsonova
OHLÁŠENO 8. 11. 2012 v 08.02

NÁSLEDKY POŽÁRU:
2.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
1 jednotka HZS HMP
1 jednotka HZS DPP

Jednotky HZS Praha stanice č. 1 a HZS DPP likvidovaly požár nečistot v eskalátoru na stanici
metra A – Muzeum 9 x PHP a džberovou stříkačkou. Požár byl před příjezdem jednotky hašen PHP
zaměstnanci DP. Na středním tělese pohyblivých schodů probíhala rekonstrukce za použití svářecí
soupravy. Jednotky HZS uhasily skrytá ohniska. Příčinou vzniku požáru bylo sváření.
ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 3, Vinohradská 1201/159
OHLÁŠENO 9. 11. 2012 v 15.09
Jednotky HZS Praha stanice č. 1 a 3 asistovaly při prohlídce objektu po telefonickém ohlášení
údajného NVS. Jednotky nezasahovaly.
ZŘÍCENÍ VNITŘNÍ KONSTRUKCE DOMU V REKONSTRUKCI S ÚMRTÍM
Praha 2, Rubešova 40/3
OHLÁŠENO 12. 11. 2012 ve 14.35
Jednotky HZS Praha stanice č. 1, 3, a 7 zasahovaly u pádu schodiště v obytném domě
v rekonstrukci s možným zavalením osob. V domě zřítila všechna schodišťová ramena, dvě osoby
byly v péči ZZS a nikdo další nedyl zavalen. Před zřícením v domě pracovalo 9 dělníků – 2 byli
venku před příjezdem na místo, 5 bylo evakuováno pomocí automobilového žebříku, 1 odvezla
ZZS do nemocnice a u 1 dělníka lékař konstatoval smrt. Statik po prohlídce zakázal vstup do domu.
Dělníkům byla poskytnuta posttraumatická péče psycholožkou HZS hl. m. Prahy a členem týmu
posttraumatické péče.
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ZAJIŠTĚNÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY - Radio Svobodná Evropa
Praha 10, Izraelská 3333/4
OHLÁŠENO 13. 11. 2012 ve 13.09
Jednotka HZS Praha asistovala PČR při likvidaci podezřelé zásilky doručené do Radia Svobodná
Evropa.
Případ má místní souvislost se zásahem ze dne 28. 11. 2012 – likvidace údajného NVS zavěšeného
na plotě budovy Radia Svobodná Evropa.
POŽÁR DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK - Praha 7, Osadní 645/27
OHLÁŠENO 14. 11. 2012 v 11.47

NÁSLEDKY POŽÁRU:
3.500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
4 jednotky HZS HMP

Jednotky HZS Praha stanice č. 1, 2, 3 a 9 likvidovaly 4C proudy požár dvou bytových jednotek
v 5.NP obytného objektu. Požárem byly oba byty zničeny. Bylo zničeno veškeré vybavení,
elektronika, osobní věci majitelů bytů a stavební konstrukce. Dále došlo k poškození střešní
konstrukce a hasební vodou byly poškozeny dva byty ve 4.NP objektu. Příčinou vzniku požáru byla
nepředpokládaná změna provozních parametrů – dlouhodobé poškození tepelné izolace kouřovodu
od krbové vložky. Sálavým teplem byla izolace poškozena a docházelo tak dlouhodobě k průniku
sálavého tepla do prostoru mezistropí. V tomto místě došlo ke vznícení dřevěných součástí stropní
konstrukce.
POŽÁR AUTOLAKOVNY - Praha 5, Borského 989/1
OHLÁŠENO 17. 11. 2012 v 10.04

NÁSLEDKY POŽÁRU:
2.500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
2 jednotky HZS HMP

Jednotky HZS Praha stanice č. 7 a 8 likvidovaly třemi C proudem vody a pěny v DT požár
vzduchotechniky a technického zázemí autolakovny Autosalonu Klokočka. Požár poničil
vzduchotechniku, kompresorovnu a vybavení lakovny. Objekt byl odvětrán za pomoci přetlakové
ventilace. Na střeše lakovny byly prováděny rozbrušovací práce na komínovém vyústění
vzduchotechniky. Příčinou vzniku požáru bylo zanedbání bezpečnostních předpisů při práci s ruční
elektrickou bruskou.
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DOPRAVNÍ NEHODA V TUNELU – TUNEL MRÁZOVKA
Praha 5, tunel Mrázovka
OHLÁŠENO 17. 11. 2012 ve 20.39
Jednotka HZS Praha likvidovala následky dopravní nehody osobního automobilu. Vozidlo bylo
zajištěno proti vzniku požáru a uniklé PHM byly zasypány sorbentem.

ZAJIŠTĚNÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY NA PODATELNĚ ÚŘADU VLÁDY
Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 128/4
OHLÁŠENO 26. 11. 2012 ve 14.56
Jednotka HZS Praha stanice 2 - chemická služba zajistila podezřelou dopisní zásilku s neznámou
látkou (malým množstvím bílého prášku) a převezla ji k expertize do chemické laboratoře
SÚJCHBO.
POŽÁR V SAMOOBSLUZE ŽABKA - Praha 7, Charlese de Gaulla 625/2
OHLÁŠENO 26. 11. 2012 ve 23.56

NÁSLEDKY POŽÁRU:
3.000.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

NASAZENÍ:
2 jednotky HZS HMP

Jednotky HZS Praha stanice č. 3 a 9 likvidovaly požár vybavení a zboží v obchodě Žabka a.s.
proudem tlakové vody v DT. Obchod byl umístěn v přízemí činžovního obytného domu. Jednotka
provedla násilný vstup do prodejny. Požár poničil vybavení a část zboží v prodejně, zplodiny
hoření zaplnily celý prostor, z něhož byly odvětrány přetlakovou ventilací. Příčina vzniku požáru je
v šetření. Do doby, než budou zpracovány odebrané kriminalistické vzorky, nelze příčinu přesně
stanovit.
ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 3, Vinohradská 1201/159
OHLÁŠENO 28. 11. 2012 v 09.05
Jednotka HZS Praha asistovala PČR při likvidaci údajného NVS zavěšeného na plotě budovy Radia
Svobodná Evropa.
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POŽÁR V KANALIZAČNÍM SYSTÉMU S NÁSLEDNÝM ZAKOUŘENÍM OKOLNÍCH
OBJEKTŮ - Praha 10, Rostovská x Moskevská
OHLÁŠENO 30. 11. 2012 v 09.58

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

2 zraněné osoby
hmotná škoda nebyla vyčíslena

4 jednotky HZS HMP

Jednotky HZS Praha stanice č. 1, 5 a 2 – chemická jednotka, byly vyslány k případu kouře
vycházejícího od vodního toku Botiče a z několika kanálových šachet od křížení ulic
Rostovská x Moskevská pod most přes vodní tok Botiče. Průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo
o ohniště na vypalování kabelů, ze kterého se plamenné hoření rozšířilo výpustí u Botiče
do kanalizace, kde došlo ke vznícení neznámé látky připomínající asfalt, která se nacházela
v kanalizaci. Požár v kanalizaci byl likvidován nasazením C proudu vodou od nadzemního
hydrantu. Zplodiny hoření neznámé látky se rozšířily kanalizací a došlo k jejich úniku
do suterénních prostor objektu hotelu „Agricola“ na adrese Praha 10, Rostovská 25 a činžovního
domu na adrese Praha 10, Na Kovárně 10. Zplodin hoření se nadýchaly dvě osoby přítomné
v hotelu. Zakouřené prostory hotelu byly odvětrány jednotkami v DT pomocí přetlakové ventilace.
Průběžně byla měřena koncentrace CO v zakouřených prostorách. Zplodinami hoření byl rovněž
silně očazen OA zaparkovaný nad jednou z kanálových šachet v blízkosti Vršovického náměstí.
Příčinou vzniku požáru byla nedbalost osob bez stálého pobytu při rozdělávání a používání
otevřeného ohně na vypalování kabelů. Byl informován odbor ŽP MHMP.
POŽÁR STÁNKU S OBČERSTVENÍM - Praha 1, Na Příkopě u č. 21
OHLÁŠENO 30. 11. 2012 v 16.30

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

2 osoby zraněny
2.600.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice č. 1 likvidovala 2C proudy vodou s pěnidlem plně rozvinutý požár
celokovového stánku s občerstvením „Doner Kebab Halal“. Plamenným hořením a sálavým teplem
byl stánek zcela zničen. Ve stánku bylo nalezeno 7 tlakových lahví 10 kg PB. Při požáru byly
zraněny dvě osoby, které ve stánku obsluhovaly. Obě osoby utrpěly popáleniny I. a II. st. v obličeji
a na rukou. Sálavým teplem byla poškozena dvě vozidla zaparkovaná v těsné blízkosti stánku. Dále
byl požárem poškozen ozdobný sloup veřejného osvětlení. Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost
při manipulaci se stlačeným PB při výměně tlakových lahví.
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PROSINEC 2012
POŽÁR VSTUPNÍCH DVEŘÍ BYTOVÉ JEDNOTKY - Praha 19, Vojáčkova 745/3
OHLÁŠENO 2. 12. 2012 v 04.20

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

3 osoby zraněny
5 osob zachráněno

1 jednotka HZS HMP

50.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda
Jednotka HZS Praha stanice č. 4 likvidovala proudem tlakové vody v DT požár vstupních dveří do
bytové jednotky v 2. NP. Plamenným hořením byly zničeny vstupní dveře, poškozen botník a skříň
ve společné chodbě a vybavení předsíně bytové jednotky. Zplodiny hoření poškodily výmalbu stěn
společné chodby, vybavení a výmalbu celého bytu. Příslušníci jednotky zachránili pomocí
vyváděcích masek 5 osob, z toho 2 děti předali preventivně do péče ZZS. Uživatel bytu se při
pokusu lokalizovat požár nadýchal zplodin hoření a byl převezen ZZS na vyšetření do nemocnice.
Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení neznámou osobou.

DOPRAVNÍ NEHODA PROSTŘEDKŮ HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB
DVOU TRAMVAJÍ - Praha 5, Plzeňská ul.
OHLÁŠENO 5. 12. 2012 v 15.45
Jednotky HZS Praha stanice č. 7 a HZS DPP likvidovaly následky dopravní nehody dvou tramvají
na zastávce Kavalírka. Tři osoby byly v péči ZZS.

ASISTENCE POLICII PŘI LIKVIDACI NVS – Praha 4, Chodovská 1432/13
OHLÁŠENO 21. 12. 2012 v 19.38
Jednotky HZS Praha stanice č. 1 a 6 provedly z důvodu nahlášení NVS ve spolupráci s PČR
evakuaci nákupního střediska Kaufland.
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POŽÁR KAMIONU – Praha 4, Spořilovská
OHLÁŠENO 23. 12. 2012 v 15.29

NÁSLEDKY POŽÁRU:

NASAZENÍ:

1 zraněná osoba
4.500.000,- Kč předběžně odhadnutá škoda

1 jednotka HZS HMP

Jednotka HZS Praha stanice č. 4 likvidovala C proudem vody v dýchací technice požár tahače
návěsů MB Actros (r.v. 2010). Požárem bylo vozidlo zničeno, poškozena byla dále část prázdného
návěsu zn. Schmitz. Při požáru utrpěl popáleniny l řidič vozidla. Příčinou vzniku požáru byla
technická závada elektroinstalace v kabině vozidla.

DOPRAVNÍ NEHODA PROSTŘEDKŮ HROMADNÉ PŘEPRAVY OSOB
DVOU TRAMVAJÍ - Praha 6, Milady Horákové, zastávka Hradčanská
OHLÁŠENO 31. 12. 2012 v 6.43
Jednotky HZS Praha stanice č. 1, 2, 3 a HZS DPP zasahovaly u dopravní nehody dvou tramvají.
Příslušníci jednotky pomocí hydraulického nářadí vyprostili zraněného řidiče, kterého předali spolu
s dalšími třemi zraněnými cestujícími do péče přivolané ZZS, a poškozenou elektroinstalaci
pohonné jednotky hrozící požárem ochladili pomocí PHP CO2.
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7. Plnění koncepčních úkolů a cílů
Schválené koncepce činnosti HZS kraje v následujícím členění:

7.1 Krátkodobé koncepční úkoly

Činnost HZS hl. m. Prahy se v roce 2012 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 velmi sníženému finančnímu rozpočtu na rok následující bude vedení
HZS hl. m. Prahy navazovat na níže uvedené rozpracované úkoly tak, aby byly opravdu v roce 2012
dopracovány a dokončeny.
V roce 2012 proběhly na hasičských stanicích následující stavební úpravy:
Hasičská stanice č. 4 Chodov - rekonstrukce obvodových zdí – zateplení,
Hasičská stanice č. 6 Krč - oprava schodů v objektu.

Hasičská stanice Modřany
V polovině roku 2011 začala výstavba hasičské stanice typu P4 v Modřanech v ulici generála Šišky
na pozemku mezi zastávkami Observatoř Libuš a Levského. Stavba byla bohužel z procesních
důvodů přerušena a opětně od 1. 4. 2012 obnovena. Předpokládaný termín dokončení stavby je
stanoven do konce roku 2013. Předpokládá se, že do konce roku 2013 bude stanice zprovozněna a
do konce roku 2014 budou do stanice umístěny pracoviště Ochrany obyvatelstva a, KOPIS a TCTV
112. 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 krizový štáb HZS hl. m. Prahy a záložní prostor pro krizový štáb hl. m. Prahy. Realizací stavby
dojde ke snížení dojezdových časů jednotek požární 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 každé ze tří 24 hodinových směn + velitel stanice (celkem 46 příslušníků),
60 příslušníků ve 12 hodinových směnách na KOPIS a TCTV 112, ředitel odboru, vedoucí
TCTV, vedoucí KOPIS, příslušník na SSÚ, směnový technik, administrativní pracovník,
22 denních příslušníků na OBOK.
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Administrativní objekt v Legerově ulici
Objekt původní kliniky popálenin přilehlý k areálu hasičské stanice č. 1 – Sokolská byl v roce 2011,
vzhledem ke značným finančním problémům, pouze zabezpečován proti vstupu nežádoucích osob
a škodlivým přírodním vlivům. Objekt je uzavřen se snahou, aby nevznikaly žádné náklady na
energie a další finanční výdaje. Lze předpokládat, že v následujícím roce budou nutné další opravy,
aby byl udržen jeho současný stav. V souvislosti s nižším rozpočtem celého HZS ČR
se předpokládá, že bude rekonstrukce /nebo rozsáhlá oprava/ uskutečněna až po dostavbě hasičské
stanice Modřany. Za podpory pracovníků generálního ředitelství HZS ČR se projednávají možnosti
budoucího odpovídajícího využití.

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 služeb 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 udržení současného stavu jednotlivých
částí areálu. Vzhledem k nové samosprávě v této městské části probíhají jednání s místními
zastupiteli o prozatímním využití objektu.

7.2 Střednědobé koncepční úkoly

Střednědobé koncepční úkoly zahrnují období od roku 2012 do roku 2017, na které bude vytvořen
pětiletý stavební program, na jehož základě bude dobudováno odpovídající plošné pokrytí území
hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany.
HZS hl. m. Prahy je organizační složkou státu, kdy mezi jeho základní koncepční úkoly patří
vytvoření odpovědného a pravidelného způsobu financování jeho potřeb. Finančně a organizačně je
nejnáročnější výstavba nových hasičských stanic, která musí být plně financována z prostředků
státu. Vzhledem k probíhající finanční krizi je ale splnění uvedených povinností velmi
problematické.
Většina budov, ve kterých sídlí HZS hl. m. Prahy, je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy
a HZS hl. m. Prahy působí na území hlavního města Prahy, kdy chrání jeho obyvatele a majetek.
Na základě uvedeného stavu a z právních aktů vyplývá skutečnost, že by hlavní město Praha mělo
přispívat na potřeby požární ochrany na svém území. V uplynulém roce byla opět poskytnuta
finanční podpora na opravy hasičských stanic. Současně stát připravuje výstavbu hasičských stanic
nových. Nejedná se ovšem pouze o hasičské stanice, ale i o obnovu a doplňování požární techniky.
V osmdesátých letech minulého století došlo k vnitřnímu dluhu HZS hl. m. Prahy, kdy nebyla
technika pravidelně obměňována a doplňována, a kdy bylo zastaveno financování výstavby nových
hasičských stanic. Na problematický stav, jak v otázkách zastaralé a nefunkční techniky, tak
v otázkách neopravovaných objektů hasičských stanic, tehdy nikdo z vedení města nereagoval.
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Ve druhé polovině devadesátých let se podařilo za podpory představitelů hl. m. Prahy a Magistrátu
hl. m. Prahy obměnit a doplnit téměř veškerou zásahovou techniku a speciální vybavení zásahových
jednotek. Řada hasičských stanic byla rekonstruována či dostavěna, a především byla postavena
zcela nová stanice na Smíchově.
Základním bodem střednědobých koncepčních plánů a cílů HZS hl. m. Prahy je výstavba nových
hasičských stanic, protože jedině pomocí výstavby nových stanic lze dosáhnout zkrácení
dojezdových časů a odpovědného zabezpečení území hl. m. Prahy z hlediska plošného pokrytí.
Vzhledem k stále obtížnějšímu dojezdu /dopravní situace v hl. m. Praze/ zásahových jednotek
na místo případu, a podle statistických údajů týkajících se dojezdů jednotek, je potřeba vybudovat
zahuštěnou síť hasičských stanic tak, aby dojezdy nepřevyšovaly dobu deseti minut.
Z těchto důvodů je nutné stavět nové hasičské stanice typu P4, se zajištěným výjezdem dvou
zásahových družstev, včetně zabezpečení další speciální pomoci /dopravní nehody na dálnicích,
likvidace nebezpečných látek apod. a podle požadavků plošného pokrytí území hl. m. Prahy
jednotkami požární ochrany. Jedině takto budou zásahy hasičů účinnější se sníženým nebezpečím
pro občany a s menšími materiálními škodami.
Z plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany, jehož novelizace byla
v uplynulém období předložena, zcela jednoznačně vyplývají jednotlivá katastrální území, kde je
dodržování bezpečnostního standardu na hranici odpovědného přístupu. Je nutné také zdůraznit
podstatné změny a vývoj v druzích mimořádných událostí /ochrana obyvatelstva, dekontaminace,
terorismus, výškové budovy, přírodní katastrofy, špinavé bomby, „státy ve státě“ tržnice Sapa,
nebezpečené látky, apod./. Podíl klasických požárů neustále klesá. Naproti tomu velmi progresivně
se zvyšují počty nejrůznějších technických zásahů a co je nejpodstatnější, že se zvyšuje jejich
nebezpečnost. Na základě dlouhodobých statistik byly určeny nejvíce ohrožené oblasti, kde by měla
být výstavba hasičských stanic bezodkladně zahájena.
V případě, že bude nalezen možný způsob financování výstavby nových hasičských stanic, pak je
nutné zahájit další kroky k jejich výstavbě. Získat potřebné pozemky, zahájit přípravu dokumentace
pro územní řízení a následně pro stavební povolení, vyhlásit soutěže v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek a přistoupit urychleně k realizaci. Případně najít způsob sdružených
společných investic hl. m. Prahy a České republiky.
V následujících letech se předpokládá výstavba dále uvedených nových hasičských stanic:
Hasičská stanice Severní Město
Významná lokalita v oblasti se značnou kumulací obyvatelstva a s časově neúnosnými a obtížnými
dojezdy zásahových jednotek HZS hl. m. Prahy. V současné době je v majetku HZS hl. m. Prahy
pozemek v katastrálním území Březiněves.
Hasičská stanice č. 3 – Holešovice
Hasičská stanice Holešovice patří mezi poslední tzv. válečné stanice. Postavena byla v roce 1941
jako nouzová stavba. Současným požadavkům a potřebám HZS hl. m. Prahy samozřejmě již
nevyhovuje.
Vedení HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s představiteli Magistrátu hl. m. Prahy snaží o likvidaci
všech objektů stanice a o zcela novou výstavbu. V minulosti již několikrát proběhly přípravné
projekční a administrativní práce. Veškeré předběžné kroky jsou uskutečněny a veškerá povolení
jsou stále v platnosti. Pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy. Likvidace objektů a výstavba nové
stanice by proběhla za provozu tak, aby nebyl narušen bezpečnostní standard obyvatel dotčené části
Prahy (Praha 7, 8 a 9; Severní Město ad.).
Zahájení stavby se předpokládalo již několikrát, avšak ani v roce 2012 se o možnostech zahájení
výstavby odpovědně nejednalo. HS Holešovice patří mezi hlavní priority úkolů HZS hl. m. Prahy.
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Hasičská stanice Vysočany
Hasičská stanice ve Vysočanech není v současném časovém výhledu HZS hl. m. Prahy prioritou.
Hasičská stanice Uhříněves
Dojezdové časy a celková bezpečnostní situace jsou v této části hl. m. Prahy na hranici
odpovědného přístupu všech zainteresovaných bezpečnostních složek. V případě výstavby půjde
o stanici typu P4. Ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy je nutné určit vhodný pozemek
a připravit kroky vedoucí k přípravě zahájení stavby.
Hasičská stanice Stodůlky
Pozemek v prostoru Jihozápadního Města, Lužiny, o kterém bylo již několikrát jednáno, ovšem bez
upřesnění, kdy bude zahájena výstavba. S představiteli městské části byla již v minulých letech
projednávána možnost náhradního pozemku u Jeremiášovy ulice. Změnu by musela být
odsouhlasena odborem územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy. Vzhledem k rozsahu
sídliště Jihozápadní Město, k častým zásahům na plzeňské dálnici a k výpomoci přilehlým obcím
Středočeského kraje je výstavba nové stanice velice nutná.
Jednotky požární ochrany SDH na území hl. m. Prahy
Na základě podpory představitelů hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy jednotkám požární
ochrany sborů dobrovolných hasičů na území města pokračuje úspěšně jejich rozvoj. V dlouhodobé
perspektivě se předpokládá ještě účinnější propojení činností HZS hl. m. Prahy a SDH.
Do stávajícího systému se zapojila též 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
požární ochrany budou ale v roce 2012 značně sníženy.
S jednotkami SDH bude také pokračovat širší spolupráce v dalších oblastech zajišťování
bezpečnosti města. Znamená to, že význam dobrovolné činnosti v oblasti požární ochrany neustále
stoupá a společná součinnost a spolupráce nesporně přispívá ke zvyšování bezpečnostního
standardu obyvatel a návštěvníků města.

Nákup a obměna mobilní a další požární techniky
Vzhledem ke snížení 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 složek IZS zajišťovat jejich v souladu „Požárního poplachového plánu hl. m. Prahy“
a „Plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany“. Pro naplnění zásad a pravidel
uvedených vyhlášek je nezbytné zajistit obměnu a nákup mobilní a další požární techniky.
Nákup nové požární techniky pro nově postavené hasičské stanice je nutné zajišťovat současně
s výstavbou stanic tak, aby bylo možné neodkladně veškeré výhody vyplývající z umístění stanice
využít pro dotčené území hl. m. Prahy a jeho obyvatele.
Obnova požární techniky musí probíhat podle dlouhodobých plánů a technických předpisů, které
určují a stanovují technické a morální zestárnutí požární techniky a požadavky na její nutnou
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obměnu. Jde o pravidelnou, průběžnou a odpovědnou činnost zajišťující, kromě jiného, předem
stanovené každoroční financování, které by bylo nejvýhodnější, kdyby bylo spojené z prostředků
státu a hl. m. Prahy. Pravidelné financování obměny požární techniky zajistí, že nepůjde
o požadavky na nesplnitelné částky a zároveň bude zajištěna plynulá obměna vozového parku.
Dalším kladným výsledkem uváděných skutečností bude pravidelné poskytování starší, tedy nikoliv
staré a nepoužitelné, požární techniky jednotkám SDH, což je v souladu s výše uvedeným
systémem vytvořeným vládou České republiky.

7.3 Dlouhodobé koncepční úkoly

Předpokládanou dobou pro stanovení dlouhodobých koncepčních úkolů bude období po roce 2017.
Lze proto oprávněně očekávat takový rozsah technických, technologických a společenských změn,
že nelze odpovědně stanovovat konkrétní či podrobné cíle a úkoly. Přesto je zřejmé, že i nadále
bude na území hlavního města Prahy nutné zajišťovat stále vyšší míru bezpečnostních standardů
a zvyšovat ochranu a pomoc obyvatelům Prahy.
Uvedené povinnosti přímo souvisejí s pravidelným a předem zaručeným financováním nejen všech
složek požární ochrany, ale také základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému.
Cílem by měla být kompletní ochrana občana, včetně nápravy krizové situace až k jejímu úplnému
vyřešení. Jak bude naše společnost v budoucnosti pečovat o své občany po stránce zdravotní,
sociální či vzdělávací, měla by být též zaručena odpovídající a plná ochrana a pomoc pro nouzové
situace. Je také samozřejmé, že další úkoly a povinnost pro obor požární ochrany souvisejí s dalším
rozšířeným zapojením České republiky do evropských struktur. Ochrana občana bude tak stále více
právně podložena a její neposkytnutí bude soudně nebo jiným způsobem vyžadováno.
Na druhé straně je zřejmé, že i porušování právních předpisů spojených s požární ochranou bude
mnohem více postihováno a stále bude žádána větší odpovědnost každého občana.
Dále je možné předvídat výrobu nových produktů a používání nových technologií, které s sebou
jistě přinesou dosud neznámé havárie a nehody. Nelze ani zapomínat na stále připomínané výše
připomenuté možnosti mezinárodního terorismu, sociálních nepokojů a dalších ohrožení obyvatel
České republiky.
HZS hl. m. Prahy, jeho příslušníci a občanští zaměstnanci musí být proto morálně, odborně
a technicky připraveni, aby byli schopni odpovědně reagovat na veškeré nové negativní stránky
vývoje společnosti nejen v České republice, ale v celé Evropě.
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8. Další důležité údaje a informace z oblasti činnosti HZS kraje

Požární poplachový plán, Vodní zdroje, Plošné pokrytí
Dne 28. 6. 2011 bylo schváleno Radou hlavního města Prahy nařízení č. 12, kterým se vydává
požární poplachový plán hlavního města Prahy, nařízení č. 13, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany a nařízení
č. 14, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto
zdrojů.
Dne 26. 1. 2012 byla provedena aktualizace plošného pokrytí území hlavního města Prahy
jednotkami PO.
V průběhu roku 2012 byla provedena příprava k aktualizaci předurčenosti stanic HZS hlavního
města Prahy k záchranným pracím a v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb.,
o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
Dokumentace zdolávání požárů
V roce 2012 byla dokončena aktualizace vybraných činností a objektů požadovaných ze strany
jednotlivých stanic HZS hl. m. Prahy u kterých musí být zpracována popř. aktualizována
dokumentace zdolávání požáru. V této souvislosti je potřebné zmínit, že všechny oslovené subjekty
spolupracovaly bez problémů. Další uspořádání archivovaných DZP se předpokládá v souvislosti se
stěhováním KOPIS na stanici HS-11 - Modřany.
Odřady pro mezinárodní záchranné operace a poskytování humanitární pomoci
Příslušníci HZS hl. m. Prahy se podílí na budování a činnosti odřadů pro mezinárodní záchranné
operace a poskytování humanitární pomoci v rámci jednotky MV – GŘ HZS ČR, s názvem CZERT
(Czech Emergency Response Team). Tyto odřady jsou v souladu s požadavky Evropské Unie
i Úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci („UN OCHA“ z anglického United Nations
Office for Coordination of Humanitarian Affairs) a INSARAG (z anglického International Search
and Rescue Advisory Group). Nejvýznamnější činností bylo vybudování předsunutého
zdravotnického zařízení CZERT AMP, který je složen z Trauma týmu Ministerstva zdravotnictví
ČR, tvořeném zdravotnickým personálem Fakultní nemocnice Brno a příslušníků HZS hl. m. Prahy.
Tento odřad umožňuje na místě mimořádné události ošetřit 480 zraněných za 24 hodin, z toho
50 těžce zraněných.

V roce 2012 se příslušníci HZS hl. m. Prahy podíleli na činnosti v těchto odřadech:
1.
2.
3.
4.

CZERT HUSAR – USAR odřad těžké kategorie pro vyhledávání a záchranu ze zřícených
budov, společně s příslušníky HZS MSK,
CZERT MUSAR – USAR odřad střední kategorie pro vyhledávání a záchranu ze zřícených
budov,
CZERT CBRN – odřad pro sběr a detekci chemických, biologických a radioaktivních látek,
CZERT AMP – předsunuté zdravotnické zařízení, společně s Trauma týmem MZ ČR,
tvořeném zdravotnickým personálem Fakultní nemocnice Brno
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Pro zajištění stálé připravenosti k nasazení se příslušníci HZS hl. m. Prahy v roce 2012 mimo
pravidelné odborné přípravy zúčastnili několika cvičení v České republice jak s národními týmy,
tak i s mezinárodní účastí:
27. až 29. 5. 2012 cvičení CZERT AMP v areálu FN Brno,
14. až 15. 6. 2012 mezinárodní pracovní setkání kynologických týmů USAR odřadů,
21. až 23. 6. 2012 mezinárodní cvičení MAAFEX v Teplé u Karlových Varů – CZERT AMP,
16. až 19. 10. 2012 mezinárodní cvičení Ostrava 2012 – CZERT MUSAR,
10. až 12. 12. 2012 výcvik v zimních podmínkách v Bedřichově v Jizerských horách.

--
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