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ÚDAJE O KRAJI
Metropole má více než 1 276 700 obyvatel – necelých 12 % obyvatel České republiky, dočasně zde žije přes
166 300 cizích státních příslušníků a více než 168 000 osob do Prahy denně dojíždí za prací a studiem.
Specifikem hlavního města je vysoký stupeň nebezpečí na převážné části území daný velkým počtem obyvatel,
vysokou koncentrací historických i výškových budov, hustou a přetíženou silniční sítí, tunely a podzemními
stavbami včetně metra, velkým počtem nemocničních zařízení a sídlištními aglomeracemi.
V centru města jsou centrální úřady, ministerstva a zastupitelské úřady. Rizikovým faktorem může být i značný
pohyb cizích státních příslušníků (za rok navštíví Prahu přes 5 milionů turistů, kteří se zde ubytují).
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OBECNĚ O HZS ČR
PŮSOBNOST, STRUKTURA, PRÁVNÍ RÁMEC
Základním úkolem Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí,
zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) je základní složkou Integrovaného záchranného systému (dále
jen „IZS“), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními
úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými
organizacemi a sdruženími občanů. Ve své působnosti má i ochranu obyvatelstva.
Působnost HZS ČR, jeho úkoly i kompetence v oblasti požární ochrany, krizového řízení, ochrany
obyvatelstva a integrovaného záchranného systému upravují tyto zákony:
• zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů,
• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Výkon státní správy je prováděn přímo hasičskými záchrannými sbory krajů, které jsou organizačními složkami
státu.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
HZS hl. m. Prahy je samostatnou organizační složkou státu, má působnost na celém území hlavního města
Prahy. Hasičský záchranný sbor kraje zajišťuje úkoly na úseku požární represe, vykonává státní požární dozor,
je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany, je dotčeným orgánem v územním a stavebním
řízení z hlediska ochrany obyvatelstva.
Vnitřní struktura HZS hl. m. Prahy se člení na:
• ředitelství HZS hl. m. Prahy
• jednotky HZS hl. m. Prahy
Ředitelství HZS hl. m. Prahy se vnitřně člení na:
• kancelář ředitele HZS hl. m. Prahy
• úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
• úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení
• úsek ekonomiky
• pracoviště interního auditu a kontroly
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ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
ODBOR PREVENCE
Odbor prevence HZS hl. m. Prahy je v rámci organizačního řádu HZS hl. m. Prahy pověřen zabezpečením výkonu
státního požárního dozoru v oblasti požární ochrany s výjimkou zjišťování příčin vzniku požárů. Výkon státního
požárního dozoru (dále jen SPD) je prováděn v rozsahu vymezeném § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Činnosti odboru prevence lze rozdělit do těchto základních oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Struktura a dislokace oddělení prevence
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KONTROLNÍ ČINNOST
Příslušníci odboru prevence provedli v roce 2017 celkem 1244 kontrol, z toho bylo 613 bez nedostatků. Mimo to
provedli 29 úkonů předcházejících kontrole. Dále se účastnili 59 kontrol s jinými kontrolními úřady (Policie ČR
a stavební úřad).
Nejvýznamnější kontrolní akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglo-Americká univerzita, z.ú.
Hotel BOHO
administrativní objekty Jidřišská 16 a Jungmannova 15
BD Triangl
Galerie Nové Butovice
Office Park Nové Butovice
Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka
Speciální škola Aloyse Klara
Česká televize (objekt zpravodajství)
Česká pošta – třídírna balíků a zásilek Malešice
TECHO Hostivař
Státní ústav pro kontrolu léčiv Vinohrady
Státní zdravotní ústav Vinohrady
Ottova tiskárna Malešice
Datové centrum Malešice
Hudební divadlo KARLÍN

Dále byly provedeny kontroly dle zadání MV-GŘ HZS ČR zaměřené na kontrolu kulturních památek (dlouhodobý kontrolní
úkon), kontroly školských zařízení zaměřené na kontrolu volných únikových cest, mimořádné kontrolní akce ve 3 vlnách
s Policií ČR a Celní správou.

Počet kontrol v roce 2017
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STAVEBNÍ PREVENCE
Výkon státního požárního dozoru v této oblasti je dlouhodobou záležitostí po celou dobu realizace staveb
(výstavba, funkční zkoušky požárně bezpečnostních zařízení) až po uvedení staveb do trvalého užívání.
Příslušníci odboru prevence se podíleli na posuzování dokumentace pro přípravu a realizaci staveb obchodních
center, obytných souborů, bytových domů, skladových areálů, výškových administrativních budov, hotelů,
zdravotnických a školských zařízení. Dále se jednalo o stavby dopravní infrastruktury, rekonstrukce a úpravy
významných historických památek.

V roce 2017 bylo vydáno 8662 stanovisek k projektové dokumentaci a bylo uvedeno
4550 staveb do užívání.

Významné stavby uvedené v roce 2017 do trvalého užívání:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přístavba OC Chodov – VI. etapa - po dokončení má celkem 296 obchodních prostor – nejvíce v ČR
Letiště Václava Havla – úpravy pro změnu struktury letů a potřebných komunikačních vazeb
Novostavba centrálního archivu hl. m. Prahy
Bytový komplex TESLA, Praha 10 – součástí komplexu výškové budovy
Hypermarket Globus - OCČM – rekonstrukce a rozšíření, Praha 14 – Černý Most
Městský okruh Myslbekova – Pelc-Tyrolka, garáže Letná – hromadné garáže pro 800 aut
Domov seniorů Slivenec – Praha 5, Slivenec
Hasičská stanice Jinonice – modernizace stanice
Q5 Waltrovka budova Aviatica III. etapa –9.NP administrativa a 2 PP hromadné garáže
FN Motol – dokončení rekonstrukce dětského pavilonu, rekonstrukce urologie, rekonstrukce křídla H
OAC Millennium Crystal III. etapa– administrativní budova 14 NP
Bytový dům V-TOWER- Prague – nejvyšší obytný objekt v ČR
Bytový komplex Západní Město II. etapa – Praha 5 Stodůlky- budovy F a G
Metro stanice Muzeum – rekonstrukce
Metro stanice Palmovka – rekonstrukce

SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
Odbor prevence ukládá pokuty a napomenutí na základě zjištění při kontrolní činnosti – nedostatků z kontrol.
V roce 2017 byla pravomocně ukončena správní řízení v 7 případech ve výši 92 000 Kč a 14 napomenutí.
Bylo schváleno 12 posouzení požárního nebezpečí (vráceno 7). Změnou zákona č. 133/1985 Sb., zákon o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přibylo nově v roce 2017 schvalování dokumentace zdolávání požárů a to
ve 136 případech (66 rozhodnutí a 70 usnesení).
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ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ
Příslušníci oddělení zjišťování příčin vzniku požárů v roce 2017 vyšetřovali 1974 požárů. Celkem bylo evidováno
5 usmrcených osob a 83 zraněných, celková škoda dosáhla výše 198 miliónů korun.
Zjišťování příčin vzniku požárů je v Praze zajiš’továno v nepřetržité službě ve čtyřech
směnách. Spolu s příslušníky oddělení dokumentace zajišťují také vyšetřovatelé
informace pro mediální výstup sboru.

Aktivní spolupráce s Technickým ústavem požární ochrany, Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
a Kriminalistickým ústavem umožňuje vyšetřovatelům využít současné moderní technologie a zázemí
laboratoří. HZS hl. m. Prahy pokračuje v celosvětovém trendu moderního zjiš‘tování příčiny požárů s důrazem
na okamžitý příjezd k místu události spolu se zasahující jednotkou. Přítomnost vyšetřovatele u požáru v době
jeho rozvoje a následné šetření během zásahu je neocenitelnou výhodou při vyšetřování závažných požárů.
Oddělením zjišťování příčin požárů bylo uděleno 64 blokových pokut v celkové výši 20 300 Kč. V roce 2017 bylo
zpracováno 943 odborných vyjádření a 30 požárně technických expertíz.
Vyšetřovatelé také zpracovávají žádosti o podání informací k jednotlivým požárům a spolupracují s pracovníky
pojišťoven. Zjišťování příčin požárů je významným pomocníkem organům činným v trestním řízení při
odhalování závažných trestných činů.
Příslušníci Oddělení zjišťování příčin vzniku požáru se podílejí na preventivně výchovné činnosti a prevenci
předcházení vzniku požárů. Prezentují nejčastější příčiny požárů v médiích, na seminářích a v odborných
i naučně populárních publikacích.
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Zjišťování příčin vzniku požáru v roce 2018
Oddělení zjišťování příčin požárů od ledna 2018 zajišťuje informační podporu pro tiskové a mediální výstupy
HZS hl. m. Prahy včetně servisu pro tiskového mluvčího. Nepřetržitý provoz oddělení je předpokladem pro
přesný a rychlý způsob informování veřejnosti a médií.

ODDĚLENÍ DOKUMENTACE
Oddělení dokumentace ODDK v roce 2017 při zaznamenávání případů a událostí pořídilo 263 GB obrazových
dat uložených v 53.322 souborech.
Další činnosti ODDK
Příslušníci ODDK prováděli dokumentaci vybraných technických zásahů sloužící k dalšímu výcviku jednotek,
případně pro potřeby PČR či dalších složek IZS. Zaznamenávali rovněž poškození vzniklá při zásazích pro účely
řešení škodních událostí. Pořizovali foto a video materiály využívané k preventivně výchovné činnosti, ke školení
jednotek SDH i pro MV-GŘ HZS ČR s celorepublikovým využitím.
Při své činnosti příslušníci ODDK nadále spolupracovali s MV-GŘ HZS ČR, TÚPO,
video studiem MV GŘ IOO v Lázních Bohdaneč, kolegy z Karlovarského kraje,
regionálními a celoplošnými obrazovými médii atd.
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V roce 2017 příslušníci oddělení pokračovali v technické i odborné podpoře příslušníků z výjezdu pověřených
dokumentací likvidačních prací u dopravních nehod. Oddělení poskytovalo rovněž průběžně servis při
zpracování a výběru fotografií zasílaných pojišťovnám pro řešení škodních událostí.

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Oddělení krizového řízení Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy koordinuje a zodpovídá
za zpracování, doplňování a aktualizaci Krizového plánu hl. m. Prahy, krizových plánů městských částí hl. m. Prahy,
Havarijního plánu hl. m. Prahy, vnějších havarijních plánů a další dokumentace pro řešení rozsáhlých mimořádných
událostí či krizových situací. Dále poskytuje metodickou pomoc subjektům zapojeným do oblasti krizového řízení,
zpracovává a poskytuje analýzy ohrožení, metodicky koordinuje činnost Štábu HZS hl. m. Prahy, připravuje podklady
pro jednání ředitele HZS hl. m. Prahy na zasedání Bezpečnostní rady a Krizového štábu hl. m. Prahy, podílí se
na zpracování podkladů do Plánu nezbytných dodávek hl. m. Prahy a v plném rozsahu zajišťuje ochraňování
svěřeného majetku Správy státních hmotných rezerv ČR.

ODDĚLENÍ OCHRANY OBYVATELSTVA
Oddělení ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy plní zejména tyto úkoly.
Varování obyvatelstva, kdy zabezpečuje provoz a servis jednotného systému vyrozumění a varování (JSVV). Dále pak
preventivně výchovnou činnost, v jejímž rámci různou formou pracuje se všemi věkovými kategoriemi obyvatelstva
hlavního města Prahy, evakuaci a nouzové přežití, individuální a improvizovanou ochranu osob, spolupráce
s neziskovými organizacemi, ukrytí osob ve stálých úkrytech, kde je prováděna pravidelná kontrolní činnost
provozuschopnosti úkrytů a postup při vytváření improvizovaných úkrytů. Dále se příslušníci vyjadřují k projektové
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dokumentaci staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany. Mezi důležité úkoly patří také
spolupráce s Jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí, zejména pak zabezpečením kurzu Technik ochrany
obyvatelstva T OOb-16 a výcviků k úkolům ochrany obyvatelstva.

ČINNOSTI V ROCE 2017
Kurz T OOb-16
Realizace školení pro JSDH a oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (OS ČČK P1) v areálu SLOG v Jílovém
u Prahy. Jednalo se o další dva kurzy, které absolvovalo 27 členů JSDH a 35 členů OS ČČK P1
Výcvik JSDH předurčených k úkolům OOb
V průběhu roku byly realizovány speciální výcviky pro JSDH, které budou předurčeny k plnění úkolů ochrany
obyvatelstva. Konkrétně se jednalo o šest jednotek JPO III/1, určených k velkokapacitnímu čerpání, čtyři jednotky
JPO III/1 pro práci s dekontaminační linkou techniky, čtyři jednotky JPO III/1 pro dekontaminaci osob a čtyři
JSDH V, předurčené k obsluze kontejneru nouzového přežití.
Realizace projektu „kontejnery ochrany obyvatelstva“
V roce 2017 byla na žádost HZS hl. m. Prahy poskytnuta hl. m. Prahou účelová investiční dotace ve výši 12 000 000
korun na pořízení dvou kusů speciální techniky (Kontejner ochrany obyvatelstva) a jednoho kusu požárního
kontejnerového nosiče. V současné době je tento projekt ve fázi výroby u dodavatelů, kteří splnili kritéria veřejné
zakázky.
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Pracovní skupina MV-GŘ HZS ČR
Ochranou obyvatelstva v obchodních centrech (ochrana měkkých cílů) se zabývá pracovní skupina, která je složena
z velké části z příslušníků HZS hl. m. Prahy. Jedná se o pilotní projekt, který započal v roce 2015 a v roce 2017
vyvrcholil společným školením personálu obchodních center (OC), implementací navržených opatření v OC
a návrhem změn do právních předpisů, upravujících problematiku ochrany obyvatelstva.
Výcviky s JPO s pohotovostními zásobami
V roce 2017 připravil odbor v souladu s plánem odborné přípravy několik rozsáhlejších výcviků, a to nejen pro
zaškolení nových obsluh specializované techniky pohotovostních zásob, svěřených do ochraňování Správou státních
hmotných rezerv ČR. Jednalo se zejména o prostředky pro velkoobjemové čerpání, dálkovou dopravu vody, čerpání
z velkých hloubek, dekontaminaci osob a techniky. Těmito výcviky vždy prošly jak jednotky HZS hl. m. Prahy, tak
i předurčené jednotky SDH.
Plán nakládání s vysokým počtem obětí
V rámci průběžné aktualizace Havarijního plánu hl. m. Prahy byl finalizován plán nakládání s vysokým počtem obětí
a zařazen mezi další plány konkrétních činností. Projekt byl velmi obsáhlý a na jeho rozvoji participovala široká škála
složek IZS i dalších subjektů.
Pracovní skupina SDO
V souladu s požadavkem na zpracování nové technické specifikace stanoviště dekontaminace osob (SDO-4) byla
ustavena pracovní skupina, složená převážně z příslušníků HZS hl. m. Prahy. Po několika měsících intenzivní práce
byla technická specifikace v termínu dokončena a navržený model koresponduje se všemi vznesenými požadavky.

PLÁNY DO ROKU 2018

Kurz T OOb-16
Realizace školení pro JSDH a oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (OS ČČK P1)v areálu SLOG v Jílovém
u Prahy.
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ČINNOST DOTČENÉHO ORGÁNU PODLE ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
Na území hlavního města Prahy je zařazeno do skupiny A a B, ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, (zákon o prevenci závažných havárií), celkem
šest objektů šesti provozovatelů.
Zároveň v roce 2017 byla Magistrátem hl. m. Prahy stanovena zóna havarijního plánování u objektu Linde Gas a.s. Výrobně distribuční centrum Praha, a Flaga, s.r.o. - Plnírna PB Satalice s platností od 1. 4. 2017. Na základě stanovení
zóny havarijního plánování proběhne do dvou let aktualizace vnějších havarijních plánů u těchto objektů.
V roce 2017 vykonal HZS hl. m. Prahy v rámci integrované inspekce a dle schváleného plánu kontrol na rok 2017
ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími kontrolními orgány z hlediska prevence závažných
havárií kontrolu objektů u následujících provozovatelů:
Objekty zařazené do kategorie B:
•

Flaga, s.r.o.

•

Linde Gas, a.s.

Objekty zařazené do kategorie A:
•

Brenntag ČR, s.r.o.

•

PRAGOCHEMA spol., s. r. o.
Z provedených kontrol byly sepsány protokoly o výsledku kontroly, které byly projednány s představiteli

kontrolovaných subjektů a dále postoupeny České inspekci životního prostředí.
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PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST (PVČ)
PVČ probíhala v souladu s Plánem hlavních úkolů HZS HMP v oblasti PVČ pro rok 2017 a prioritní úkoly stanovené
MV- GŘ HZS ČR pro rok 2017, přesněji vzdělávání učitelů, příprava seniorů a zvýšení propagace na webu a v médiích,
byly splněny.

Zvýšená pozornost byla věnována podpoře vzdělávání dětí a mládeže, které HZS ČR
považuje za základní pilíř přípravy obyvatelstva.

Za úspěch v oblasti PVČ v roce 2017 v rámci plnění standardních úkolů lze považovat počet přihlášených tříd/škol
do programu „Výchova k bezpečí“ realizovaného v HS 11. Základním a publikem oceňovaným přínosem je využití
principu interaktivity a sepětí teorie a praxe.
Didaktický týden
Již druhým rokem proběhl v návaznosti na Den IZS „didaktický týden“ - v Křižíkových pavilonech na Výstavišti
Holešovice. V pavilonech jsou vybudována stanoviště pro HZS, ZZS a MP. Každá složka má 3 pracoviště, která
procházejí postupně žáci, konkr. žáci I. stupně základních škol z Prahy 7. Během dopoledne projde přes pracoviště
každé složky celkem 9 tříd. Od pondělí do pátku celkem 45 tříd, ca 880 žáků.

Příručka pro slabozraké žáky I. stupně ZŠ
V průběhu roku byla sepsána příručka pro slabozraké žáky I. stupně ZŠ a v září 2017 slavnostně předána žákům ZŠ
pro zrakově postižené na nám. Míru. Příručku je možné využít i pro žáky bez handicapu v běžné ZŠ.
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Pro rok 2018 stanovilo MV-GŘ HZS ČR v oblasti PVČ jako prioritní tyto úkoly:
•

vzdělávání učitelů základních a středních škol k výuce tematiky ochrany člověka za běžných rizik
a mimořádných událostí dle platných vzdělávacích dokumentů,

•

ve vazbě na úkol č. 13 z Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, na Zprávu o
stavu ochrany obyvatelstva v České republice 2015 a ve vazbě na zákon č. 244/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií, § 26 odst. 2, navázat spolupráci s provozovateli objektů zařazených do skupiny B,

•

zvýšení propagace PVČ zejména na webových stránkách MV-GŘ HZS ČR a HZS krajů, v kalendáři akcí,
v regionálních médiích a podobně.

Mimořádným úkolem v oblasti PVČ pro rok 2018 je pro vybudování interaktivních
vestibulů pro rozvoj programu „Výchova k bezpečí – OČMU“ v HS č. 2 na Petřinách
a v HS č. 5 ve Strašnicích (v případě získání grantu HL. m. Prahy).

Celkově bylo v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva proškoleno formou přednášek 13 184 osob, v omezené
míře poučeno v rámci akcí na veřejnosti a exkurzí v hasičských stanicích 7654 osob.

HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
KRIZOVÝ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
V roce 2017 byly aktualizovány dva rozpracované typové plány jako součást Krizového plánu hlavního města Prahy,
a to plán řešící narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu a plán pro případ narušení dodávek vody velkého
rozsahu. Tyto plány byly následně projednány Bezpečnostní radou hlavního města Prahy a schváleny Primátorkou
hlavního města Prahy, a to 27. 11. 2017.

Krizové plány městských částí
V průběhu roku 2017, po provedené souhrnné aktualizaci krizových plánů městských částí hlavního města Prahy,
která na základě stanovené povinnosti zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon) probíhá ve čtyřletých cyklech, byly tyto plány postoupeny jednotlivým bezpečnostním radám
městských částí hlavního města Prahy a za podpory vyčleněných příslušníků HZS hl. m. Prahy došlo k jejich
projednání a následnému schválení starosty městských částí. Bylo tedy projednáno a schváleno všech 22 krizových
plánů městských částí hlavního města Prahy.

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY

17

V rámci souhrnné aktualizace byl do krizových plánů městských částí hlavního města Prahy, mimo jiné, zapracován
nový přehled rizik a analýza ohrožení. Tento dokument byl zpracován na základě „Metodického postupu ANALÝZA“,
zveřejněného Sbírkou interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
částka 6, vydaného 1. února 2016, který tak reaguje na úkol stanovený v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020
s výhledem do roku 2030, schválené usnesením vlády České republiky ze dne 23. října 2013 č. 805, s přihlédnutím
k Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. 12. 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie.

Výstupem analýzy je pak stanovení úrovně rizika pro každou hrozbu, následků, stupně poplachu IZS, předpokladu
vyhlášení krizového stavu a zasažených městských částí. Dále byly plány podrobeny komplexní revizi, která se dotkla
jak samotného obsahu jednotlivých částí plánu, tak i celkové stylistické úpravy dokumentu.

HAVARIJNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
V roce 2017 bylo dokončeno zpracování nového typu plánu, který byl zařazen do části C Havarijního plánu hl. m. Prahy
jako další plán konkrétních činností. Jedná se o plán řešící události s vysokým počtem obětí. Zároveň pracovní skupina
pro aktualizaci HP HMP začala zpracovávat nový Plán evakuace obyvatelstva, jehož výstupy se částečně promítnou
do nového projektu, a to tzv. asistenčních center pomoci.

Plány krizové připravenosti
HZS hl. m. Prahy opětovně poskytoval metodickou pomoc zpracovatelům plánu krizové připravenosti. Dále provedl
kontrolu zpracování plánu krizové připravenosti u 11 právnických nebo podnikajících fyzických osob, majících
za povinnost zpracovat plán krizové připravenosti. Kontrola byla provedena na základě § 33 odst. 1 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění a v intencích zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění (kontrolní řád).

Výsledky kontroly byly následující:
•

Právnická nebo podnikající fyzická osoba plní úkoly uvedené v krizovém zákoně v celkovém
počtu 8 případů.

•

Právnická nebo podnikající fyzická osoba plní úkoly uvedené v krizovém zákoně s výhradami v
celkovém počtu 3 případů.

Námitky proti výsledku kontroly nebyly žádným kontrolovaným subjektem podány.
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HZS hl. m. Prahy dále organizoval pravidelné IMZ pro zdravotnická zařízení, jejichž
účelem bylo zvýšit připravenost nemocnic na mimořádné události a krizové situace.
Hlavním tématem roku 2017 byla evakuace zdravotnických zařízení, které se
vzhledem ke složitosti problematiky přenáší i do roku 2018.

Spolupráce s krajským úřadem, obcemi a ostatními správními úřady
V průběhu roku 2017 průběžně spolupracovalo oddělení krizového řízení HZS hl. m. Prahy s oddělením krizového
managementu Magistrátu hl. m. Prahy formou účasti v pracovních skupinách, zaměřených na průběžnou aktualizaci
vybraných částí Krizového plánu hl. m. Prahy a Havarijního plánu hl. m. Prahy.
Dále byla řešena problematika evakuace vybraných zdravotnických zařízení s lůžkovou péčí, a to ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy, Záchrannou zdravotnickou službou hl. m. Prahy a zástupci vybraných zdravotnických
zařízení.

HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

Sběr informací (informační systém ARGIS)
HZS hl. m. Prahy k naplnění povinností, vyplývajících z ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, využíval „informační systém ARGIS“.
Právnické a podnikající fyzické osoby byly oslovovány na základě návrhů dotčených orgánů a údaje o nich byly
pravidelně aktualizovány.
Ochraňování pohotovostních zásob
V průběhu roku 2017 v systému Státních hmotných rezerv spolupracovali příslušníci ODKŘ se Správou státních
hmotných rezerv při ochraňování pohotovostních zásob. Na vybrané technice, uložené v pohotovostních zásobách,
byly provedeny revize, servis, běžná pravidelná údržba, funkční zkoušky, včetně výcviku obsluh v hodnotě necelých
900 000,- Kč.
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Největší zakázkou v roce 2017 byla výměna hydraulických hadic u hydraulického vyprošťovacího zařízení, které
je uloženo ve Vyprošťovacím kontejneru, cena zakázky byla 425 252,- Kč. Během roku 2017 převzal HZS hl. m. Prahy
k ochraňování od Správy státních hmotných rezerv jeden kus Požárního kontejnerového nosiče na podvozku Scania
v celkové hodnotě 4 151 600,- Kč.

Pravidelný výcvik jednotek SDH a Oblastního spolku Českého červeného kříže
V roce 2017 proběhl jeden turnus kurzu Technik ochrany obyvatelstva T OOb-16 a jeden kurz HUMAN PROTECTION
DURING EMERGENCY EVENTS pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1.

Dále pak byla realizována odborná příprava pro JSDH, které jsou předurčeny k plnění úkolů ochrany obyvatelstva
(dekontaminace techniky, dekontaminace osob a nouzové přežití, velkokapacitní čerpání a dálková doprava vody).
V návaznosti na tyto činnosti se počítá s realizací kurzu T OOb-16 alespoň jedenkrát za rok a pravidelný výcvik JSDH
na základě jejich předurčenosti.
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ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
Úsek IZS je tvořen odborem integrovaného záchranného systému, odborem služeb a odborem operačního
řízení a komunikačních a informačních systémů. V čele úseku stojí náměstek pro IZS a operační řízení, který
je přímým nadřízeným ředitelům uvedených odborů a zodpovědnost za koordinaci složek IZS na území hl. m.
Prahy.

ODBOR IZS
Odbor IZS se vnitřně člení na oddělení IZS a řízení jednotek PO a jednotky HZS hl. m. Prahy, v čele s veliteli
stanic. Odbor IZS řeší problematiku IZS na území hl. m. Prahy, koordinuje záchranné práce a spolupráci složek
IZS, usměrňuje a kontroluje činnost jednotek PO a organizuje odbornou přípravu jednotek PO.
Oddělení IZS a řízení jednotek PO
Oddělení IZS a řízení jednotek PO vede a zpracovává dokumentaci k plošnému pokrytí území hl. m. Prahy,
požární poplachový plán a přehledy o složkách IZS na území hl. m. Prahy a připravuje podklady k uzavření dohod
v rámci IZS. Dále v rozsahu stanoveném generálním ředitelem organizuje odbornou přípravu příslušníků HZS hl.
m. Prahy, velitelů a strojníků dobrovolných jednotek PO a připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO.
Řídí a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a ve spolupráci s veliteli
stanic provádí personální opatření k zajištění akceschopnosti jednotek HZS hl. m. Prahy. Vykonává státní
požární dozor v oblasti kontroly připravenosti a akceschopnosti jednotek SDH a HZS podniků. V rámci své
působnosti organizuje porady a instrukčně metodická zaměstnání příslušníků HZS hl. m. Prahy, členů jednotek
SDH, jednotek HZS podniků a složek IZS.

V roce 2017 bylo provedeno 35 kontrol u jednotek SDH se zaměřením na akceschopnost a vedení dokumentace
jednotky. V první části se kontrola zaměřila na vyhlášení požárního poplachu, s cílem prověřit skutečné
výjezdové časy těchto jednotek. Z celkového počtu 12 kontrol akceschopnosti pouze 2 jednotky splnily výjezd
v časovém limitu v počtu družstva o zmenšeném početním stavu. Druhá část kontrol byla dopředu oznámena
zřizovatelům jednotek z důvodu přípravy k předložení požadované dokumentace PO. Při kontrolách byly
zjištěny nedostatky u všech jednotek a byly uloženy opatření k odstranění těchto nedostatků.
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V souladu s novelizací zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti
na zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu byl stanoven ve spolupráci s odborem prevence postup schvalování
dokumentace zdolávání požárů u HZS hl. m. Prahy.
Zřizovatelům jednotek SDH byly rozeslány žádosti o investiční a neinvestiční dotace. Vzhledem k častým
dotazům jak postupovat při vyplnění zaslaných žádostí byla zpracována prezentace, která je součástí školení
v rámci setkání velitelů jednotek SDH.
V roce 2018 budou probíhat kontroly výkonu služby jednotek HZS hl. m. Prahy zaměřené na provádění odborné
přípravy na hasičských stanicích a kontroly OOP. Kontroly jednotek SDH a HZS podniků zřizovaných na území
hl. m. Prahy zaměřené na akceschopnost jednotky a vedení dokumentace PO.
Dále bude provedena aktualizace plošného pokrytí území hl. města Prahy, požárního poplachového plánu hl.
m. Prahy, aktualizace dohod o plánované pomoci na vyžádání a dohod o poskytnutí věcné a osobní pomoci.
Průběžně během roku budou zpracovány a vyhodnoceny žádosti o poskytování investičních a neinvestičních
dotací pro jednotky SDH obcí. V rámci nákupu OOP je plánováno uzavření rámcových smluv na dodávky těchto
prostředků.

Jednotky PO kategorie JPO I
Jednotky jsou dislokovány na hasičských stanicích, v čele hasičské stanice je velitel stanice. Jednotky plní úkoly
dle § 70 zákona o požární ochraně. Jejich vnitřní organizaci stanoví vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Rozmístění stanic profesionálních hasičů
odráží historický vývoj a finanční možnosti. Na území Prahy je celkem 11 hasičských stanic, z toho 10 stanic
zřizuje HZS hl. m. Prahy a 1 stanici MV-GŘ HZS ČR.

Po obvodu Prahy se intenzivně buduje nová zástavba rodinných domů. Jihozápadní,
jihovýchodní a severní část hlavního města tak není v některých lokalitách
dostatečně pokryta a jednotky zde nesplňují dojezdové časy. Z dlouhodobého
pohledu je nutné vybudovat v tomto zájmovém území další hasičské stanice.
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Označení HS Zřizovatel

Dislokace jednotek PO kategorie JPO I

Typ stanice

1

HZS hl. m. Prahy

Sokolská 62, Praha 2

C3

2

HZS hl. m. Prahy

Heyrovského nám. 1987, Praha 6

P4

3

HZS hl. m. Prahy

Argentinská 149, Praha 7

P4

4

HZS hl. m. Prahy

Květnového vítězství 2023, Praha 4

P4

5

HZS hl. m. Prahy

Průběžná 74, Praha 10

P4

6

HZS hl. m. Prahy

Na Krčské stráni 1366, Praha 4

P4

7

HZS hl. m. Prahy

Jinonická 1226, Praha 5

P4

8

HZS hl. m. Prahy

V sudech 1, Praha 5

P4

10

HZS hl. m. Prahy

K Radonicům 305, Praha 9

P4

11

HZS hl. m. Prahy

Generála Šišky 2140, Praha 4

P4

-

MV-GŘ HZS ČR

U Prašného mostu 55/3, Praha 1

P4
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Jednotky kategorie JPO III/1
Kat.
JPO

JSDH

Dislokace JPO

Zřizovatel

JPO III/1 Běchovice

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

JPO III/1 Březiněves

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

JPO III/1 Chodov

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

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

JPO III/1 Cholupice

Cholupice, Podchýšská 109, Praha 16, Cholupice

MČ Praha 12

JPO III/1 Klánovice

Klánovice, Medinská 160, Praha 9, Klánovice

MČ Klánovice

JPO III/1 Kolovraty

Kolovraty, Nad zbrojnicí 1, Praha 10, 103 00

MČ Kolovraty

JPO III/1 Kunratice

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

MČ Kunratice

JPO III/1 Letňany

Letňany, Toužimská 51, Praha 9, 199 00

MČ Praha 18

JPO III/1 Lipence

Lipence, Na Bambouzku 457, Praha 5, 155 31

MČ Lipence

JPO III/1 Lysolaje

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

MČ Lysolaje

JPO III/1 Písnice

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

MČ Libuš

JPO III/1 Radotín

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

MČ Praha 16

JPO III/1 Řeporyje

Řeporyje, Hasičů 46, Praha 5, 155 00

MČ Řeporyje

JPO III/1 Řepy

Řepy, Žalanského 23, Praha 17, 163 00

MČ Praha 17

JPO III/1 Satalice

Satalice, K Radonicům 305, Praha 9, 190 15

MČ Satalice

JPO III/1 Stodůlky

Stodůlky, Tlumačovská 2747/28, Praha 5, Stodůlky

MČ Praha 13

JPO III/1 Suchdol

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

MČ Suchdol

JPO III/1 Zbraslav

Zbraslav, Žitavského 571, Praha 5, 156 00

MČ Zbraslav

JPO III/1 Zličín

Zličín, Křivatcova 244, Praha 5, 155 21

MČ Zličín

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

JSDH

Dislokace JPO

Zřizovatel

JPO V

Benice

JPO V

Ďáblice

JPO V

Dubeč

Benice, Květnového povstání 21, Praha 10 Benice, 103
MČ Benice
00
Ďáblice, U Parkánu 765/6, Praha 8, 182 00
MČ Ďáblice
Dubeč, Starodubečská 401, Praha 10 Dubeč, 107 00
MČ Dubeč

JPO V

Kbely

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

MČ Praha 19

JPO V

Koloděje

Koloděje, K Dubči 178, Praha 9, 190 00

MČ Koloděje

JPO V

Libuš

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

MČ Libuš

JPO V

Lochkov

Lochkov, K Lahovské 193, Praha 5, 154 00

MČ Lochkov

JPO V

Nebušice

Nebušice, Nebušická 56, Praha 6 Nebušice, 164 00

JPO V

Praha 1

U Milosrdných 14, 110 00, Praha 1

MČ Nebušice
MČ Praha 1

JPO V

Třebonice

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

MČ Praha 13

JPO V

Újezd nad Lesy

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

MČ Praha 21

JPO V

Velká Chuchle

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

JPO V

Čakovice

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

MČ Velká Chuchle
MČ Praha - Čakovice

Újezd

Nad Statkem 118, Praha 4, 149 00

MČ Újezd

JPO V/N

Jednotky kategorie JPO IV
Kat.
JPO
JPO IV
JPO IV
JPO IV
JPO IV
JPO IV

JPO IV
JPO IV
JPO IV

JSDH

Dislokace JPO

Letiště Praha a.s.

Centrální požární stanice – areál sever, K letišti
6/1019, Praha 6
ČESKÁ TELEVIZE
ČESKÁ TELEVIZE s.o., V rovinách 1134, Praha 4,
Kavčí hory
FN MOTOL
FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL,
Praha 5, V
úvalu 84
DOPRAVNÍ
PODNIK DOPRAVNÍ PODNIK a.s., Sliačská 1, Praha 4
a.s.
KONGRESOVÉ
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA a.s, 5. Května
CENTRUM PRAHA a.s. 1640/65, Praha 4
MITAS a.s.
MITAS a.s., Švehlova 1900, Praha 10
SŽDC s.o.
SŽDC s.o., Chodovská 1430/3a, Praha 10
Vojenská jednotka PO – VÚ 4807, Mladoboleslavská 902, Praha 9
VÚ 4807

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

Dislokace JPO

JPO VI
JPO VI
JPO VI
JPO VI

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

JPO VI

SAPARIA a.s.

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

Kat.
JPO
JPO VI
JPO VI

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

ČINNOST A PŘIPRAVENOST SLOŽEK IZS
Pro řešení mimořádných událostí HZS hl. m. Prahy disponuje nad rámec základního vybavení speciálními
službami, které jsou zajišťovány ve všech směnách. Jedná se o lezeckou skupinu, skupiny potápěčských
a leteckých záchranářů, které plní funkci opěrného bodu pro další kraje. Dále skupiny určené k záchraně osob
na vodě a zamrzlých hladinách, certifikovaný záchranný a pátrací odřad pro obydlené oblasti – USAR team
(Urban Search and Rescue), odřad pro velkoobjemové čerpání a specialisty pro likvidace havárií nebezpečných
látek a rozšířenou detekcí.
V rámci spolupráce složek IZS v roce 2017 se konalo:
instrukčně metodické zaměstnání složek IZS dne 5. 12. 2017,
společné zaměstnání na téma třídění metodou START,
zasedání rady velitelů jednotek SDH obcí, 10 x za období 1. 1. – 31. 12. 2017,
instrukčně metodické zaměstnání velitelů HZS podniků - 23. 3. 2017 – Brno,
- 21. 11. 2017 – HZS hl. m. Prahy.
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Přehled taktických cvičení složek IZS uskutečněných v roce 2017
Termín

Téma

Místo cvičení

Účast složek IZS

cvičení

taktického cvičení složek IZS

1.

9. 3.

Požár výškové budovy, hotel Opatov
– 18. patro.

Hasební obvod HS 4

HZS, PČR, ZZS

2.

18. 4.

Vlaková nehoda s velkým počtem
zraněných osob, areál vlakového
depa Praha – Vršovice.

Hasební obvod HS 5

HZS, PČR, ZZS,

Nález s podezřením na přítomnost B
-agens nebo toxinů (STČ 05/IZS).

Hasební obvod HS 2

HZS, PČR, ZZS

Hasební obvod HS
10

HZS, PČR, ZZS

Hasební obvod HS 2

HZS, PČR, ZZS

Hasební obvod HS
10

HZS, PČR, ZZS

3.

11. 5.

4.

13. 9.

Únik většího množství ropných
produktů na vodní hladinu.

5.

19. 9.

Hromadná DN (STČ 08/IZS).

6.

27. 10.

Požár velkokapacitního zásobníku
plynu, areál Flaga Satalice.

HZSp SŽDC

Ke dni 31. 12. 2017 má HZS hl. m. Prahy uzavřeny následující dohody:
11 x dohoda o plánované pomoci na vyžádání dle § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,
10 x dohoda o osobní a věcné pomoci dle § 15 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů,
1 x dohoda o součinnosti,
8 x dohoda o spolupráci

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ IZS
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy je dlouhodobě podfinancován. Od roku 2010 došlo k výraznému
snížení provozních rozpočtů Hasičských záchranných sborů krajů a zásadnímu omezení investičních a finančních
prostředků. HZS hl. m. Prahy se tudíž potýká s nedostatkem finančních prostředků, který ohrožuje jeho
akceschopnost.
Vedení HZS hl. m. Prahy se podařilo ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy nastartovat program periodické
obnovy základní zásahové mobilní techniky ve výši 170 mil. Kč na období 2016 až 2020.
Udržení požární techniky starší 16 let v provozuschopném stavu si vyžaduje neustálé opravy, technika je často
a na dlouho zařazena mimo provoz (problémy s dostupností náhradních dílů na vyběhlé typy). Tato technika
vykazuje nízkou míru spolehlivosti danou vysokým opotřebováním a únavou materiálu.
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VÝZNAMNÉ ZÁSAHY V ROCE 2017
Požár průmyslové haly v obci Zvole 14. 2. 2017
Jednalo se o požár výrobní haly. Postupně se na místo sjelo 40 profesionálních a dobrovolných jednotek
ze Středočeského kraje a z Prahy. Celkem bylo nasazeno 15 útočných proudů – převážně z vnější strany objektu
a také z výškové techniky. Při zásahu utrpěl příslušník HZS hl. m. Prahy vážný úraz, kterému následně podlehl

Požár průmyslové haly Vinoř 5. 12. 2017
Jednalo se o požár haly. Hořelo v jedné hale čtyř spojených průmyslových a skladových hal. Jednotkám PO
se podařilo větší část budov zachránit a zamezili tak dalšímu šíření plamenů. Přesto došlo k devastaci jedné z hal
o rozměrech asi 40×30 metrů a části další přilehlé budovy. Zřízeny byly tři požární úseky a místo zásahu bylo pro
běžnou dopravu uzavřeno. Na místě se postupně vystřídalo 32 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.
Byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu.
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Zřícení Trojské lávky 2. 12. 2017
Jednalo se o zřícení lávky pro pěší do Vltavy. Průzkumem bylo zjištěno, že prakticky celá pochozí část lávky
spadla do Vltavy, zbytky poškozené konstrukce zůstaly na obou březích na pilířích.
Na místě zasahovalo 5 jednotek PO, které okamžitě zahájily vyhledávání osob ve Vltavě a zraněné osoby
ve spolupráci s PČR pomohli transportovat do vozu ZZS. Na hladinu hasiči nasadili několik člunů a prohledali
část řeky po proudu v délce 500 metrů.

TECHNICKÁ, ODBORNÁ, METODICKÁ A ORGANIZAČNÍ POMOC JPO
HZS hl. m. Prahy poskytuje odbornou pomoc a podporu i jednotkám SDH obcí, jednotkám HZS a SDH podniků,
zřizovaných na území hlavního města Prahy. K udržení a prohloubení odborných znalostí je v jednotkách PO
prováděna v každém kalendářním roce pravidelná odborná příprava. Pravidelnou odbornou přípravu
zaměstnanců jednotek HZS podniků, SDH podniků a členů jednotek SDH obcí řídí, organizují a ověřují velitelé
jednotek.
Přehled konání odborné přípravy zaměstnanců HZS podniků a členů JSDH za rok 2017
Odborná příprava velitelů JPO III a JPO V zabezpečená lektory HZS hl. m. Prahy se konala v termínech:
• 25. 3. (kurz V 8, V 40),
• 21. 10. (kurz V 8, V 40)
Odborná příprava strojníků JPO III a JPO V se konala v termínech:
• 25. – 26. 2. (kurz S 16 + S 40).
• 25. – 26. 11. (kurz S 16 + S 40).
Odborná příprava nositelů dýchací techniky se konala v termínech:
• 31. 3. – 1. 4.
• 2. 6. – 3. 6.
• 6. 10. – 7. 10.
• 24. 11. – 25. 11.
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SPORTOVNÍ AKCE

Požární sport
V souladu s § 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, bylo v rámci výcviku
jednotek PO zajišťováno plnění disciplín požárního sportu.
V roce 2017 se příslušníci HZS hl. m. Prahy zúčastnili celkem patnácti soutěží jednotlivců a družstev v požárním
sportu. Reprezentační družstvo HZS hl. m. Prahy se zúčastnilo krajské soutěže Pardubického kraje, konané
v Moravské Třebové.
Mistrovství ČR v požárním sportu
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy se v roce 2017 stal pořadatelem 46. Mistrovství České republiky
v požárním sportu družstev HZS ČR a 64. Mistrovství České republiky družstev Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v požárním sportu.
První soutěžní den, 25. 8. 2017, byl koncipován do atraktivního prostředí pražského Výstaviště, druhý a třetí
soutěžní den našli hasiči a hasičky zázemí ve sportovním areálu Centra sportu MV Olymp.
První den byly na programu soutěže ve výstupu na cvičnou věž, kde se postupně divákům představily kategorie
dorostenek a dorostenců, následně svůj um předvedla kategorie dobrovolných hasiček. Do 4. podlaží cvičné
věže se vydali dobrovolní a profesionální hasiči, včetně družstva hostů HZS podniků a Slovenské reprezentace.
Výstup na cvičnou věž v prostředí pražského Výstaviště přilákalo mnoho diváků. Doprovodný program doplnil
celkovou sportovní i společenskou atmosféru.
Druhý soutěžní den byl pro sportovce i organizátory velmi náročný. V dopoledních hodinách proběhla soutěž
v běhu na 100 m s překážkami, kde se na drahách postupně vystřídali ženy SDH, muži SDH a muži HZS ČR
a družstva hostů. Po krátkém odpočinku a dekorování vítězů v běhu na 100 m s překážkami a ve dvojboji (součet
časů ve výstupu na věž a běhu na 100 m s překážkami) se hasiči a hasičky připravili na štafety 4 x 100 m
s překážkami.
Třetí soutěžní den byl ve znamení požárních útoků, které v sobě zahrnují rychlost, souhru i přesnost.
V odpoledních hodinách bylo na programu vyhlášení vítězů ve štafetě 4 x 100 m s překážkami, nejlepších
družstev v požárním útoku a celkové výsledky družstev.
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Ostatní sportovní soutěže
HZS hl. m. Prahy, jako každý rok, organizoval již XXIII. ročník Memoriálu JUDr. Františka Kohouta
ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, který byl uspořádán dne 21. září 2017 před Obchodním centrem
Letňany. Memoriálu se zúčastnilo celkem 19 soutěžních družstev z celé ČR a jedno družstvo ze Slovenska.
Z HZS hl. m. Prahy se nejlépe umístilo družstvo směny „A“ na celkovém druhém místě.
V sobotu 24. června 2017 se konal již devatenáctý ročník tradičního závodu posádek HZS ČR na raftových
člunech, který pořádá HZS hl. m. Prahy společně s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK Praha na cvičném
kanálu v Troji.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích - čtyřčlenné raftové posádky R4 a šestičlenné posádky R6. Domácí borci z týmu
Praha A vybojovali stříbrnou pozici v kategorii R4. Družstvo, ve kterém závodili příslušníci pražských hasičů
z denní i směnné služby obsadilo v kategorii R6 třetí příčku.
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STROJNÍ SLUŽBA
Oddělení strojní a technické služby zabezpečovalo v roce 2017 úkoly a akceschopnost požární techniky
a věcných prostředků požární ochrany dle Řádu strojní služby. 11. 10. 2017 byl vydán nový dopravně provozní
řád a jím byla zavedena elektronická evidence provozu vozidel HZS hl. m. Prahy.
V roce 2017 HZS hl. m. Prahy provozoval 92 zásahových požárních automobilů, z toho 38 cisternových
automobilových stříkaček, dále 41 užitkových automobilů, 20 přívěsů, 15 kontejnerů a 18 plavidel. Průměrné
stáří zásahových vozidel je 13,4 roku a velká část tak překračuje orientační dobu životnosti stanovenou GŘ HZS
pro jednotlivé druhy techniky.
V roce 2017 byla pořízena tato nová mobilní požární technika:
•
•
•

2x CAS 20/2000/120-M1T Renault/WISS
2x CAS20/4000/240-S2T Scania/WISS
1 x VA-L2 VW/Progres Servis Sibřina

Od SSHR došlo k převzetíi do ochraňování PKN-S3 Scania/Fasi/Fornal

V roce 2017 byly připraveny nákupy cisternových automobilových stříkaček, automobilových žebříků, vozidel
pro výjezdovou jednotku chemiků, dopravních automobilů a technického automobilu pro potápěče, vyhlášení
části zakázek je posunuto do dalšího roku a u zbývajících zakázek je posunut termín dodání. I přes realizaci výše
uvedených nákupů celkové stáří techniky HZS hl. m. neklesá, do kritického stavu se dostává pokrytí hasebního
obvodu velkoobjemovými cisternami, jejichž průměrné stáří je více než 17 let.

Pro naplnění systemizace požární techniky HZS hl. m. Prahy k zabezpečení plošného pokrytí hasebního obvodu
je třeba pořídit chybějící techniku, nebo nahradit techniku s prošlou životností. Náklady na doplnění a obměnu
jsou 260 000 000 Kč.
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Po doplnění a obměně požární techniky je pro udržení stáří techniky na hranici orientační doby životnosti
potřeba nastavit cyklus pravidelné obměny v počtu nejméně 4x cisternová automobilová stříkačka, jeden
automobilový žebřík, jeden technický automobil, požární kontejnerový nosič, protiplynový hasičský automobil,
plynový hasící automobil a velitelský automobil ročně. Náklady na roční obměnu jsou 50 000 000 Kč.

TECHNICKÁ SLUŽBA
Úkoly technické služby v rámci HZS hl. m. Prahy jsou plněny v rámci Oddělení strojní a technické služby (ODTS).
Hlavní úkoly, které technická služba plnila v roce 2017, byly stanoveny nově vydaným Řádem technické služby
a dalšími platnými předpisy pro oblast technické služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provedení pravidelných revizí a kontrol technických prostředků,
zajištění provozuschopnosti, oprav a náhradních dílů pro technické prostředky PO,
zajištění nákupu nových a obnova používaných technických prostředků PO,
odborná příprava techniků technické služby,
provádění údržby, čištění, kontroly a zásobování stanic základními hadicovými prostředky,
zajištění materiální vybavenosti lezeckých družstev a leteckých záchranářů, potápěčů a odřadu USAR
HZS hl. m. Prahy.
zajištění pravidelných revizí hydraulických vyprošťovacích zařízení,
zajišťování hospodaření s PHM a provozními kapalinami a likvidace odpadů s nimi souvisejících, včetně
sledování nákladů na provoz vozidel a agregátů,
vedení provozní agendy odboru služeb,
organizace pravidelných školení profesní způsobilosti řidičů, školení řidičů - referentů, školení obsluhy
nakladače, školení obsluhy motorových vozíků a organizace kurzů bezpečné jízdy v rámci projektu
Profesionalizace řidičů složek IZS.

CHEMICKÁ SLUŽBA
Mezi hlavní úkoly oddělení chemické služby patřilo v roce 2017 zejména zajištění výjezdu k zásahům s možností
výskytu chemických, biologických a radioaktivních látek. Druhou velkou částí pracovní náplně je péče o věcné
prostředky chemické služby (např. dýchací přístroje, protichemické ochranné obleky, detekční přístroje), která
zahrnuje jejich údržbu, pravidelné revize, kalibrace a opravy.
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Příslušníci oddělení chemické služby se podílejí na školeních a pravidelné odborné přípravě příslušníků
z ostatních stanic. Příslušníci chemické služby v roce 2017 vyjeli k 421 zásahům. Mezi tyto zásahy patřily zejména
detekce oxidu uhelnatého, neznámý zápach, nebezpečné zásilky, úniky a nálezy chemikálií, varny drog
a znečištění vodních toků. 74 výjezdů bylo k zásahům s nutností výměny dýchací techniky u požárů velkého
rozsahu.
V průběhu roku 2018 budou z finančních prostředků poskytnutých Magistrátem
hlavního města Prahy pořízeny prvky aktivní ochrany pro zasahující hasiče a plynový
chromatograf s hmotnostním spektrometrem v celkové hodnotě 9 044 400 Kč.
Pořízením těchto prostředků se zvýší úroveň bezpečnosti a ochrany nejen
zasahujících hasičů, ale i obyvatelstva hlavního města.

U chemické služby je nezbytné s postupnou obměnou dýchací techniky v celkové částce přibližně 50 000 000
Kč. Obměna detektorů RL látek (DC-3E-98) si vyžádá investici 2 400 000,- Kč. Na hranici životnosti jsou také
měřící zařízení na revize obličejových masek a izolačních dýchacích přístrojů (zařízení Quaestor a Prestor), jež
si vyžádají cca 700 000 Kč.
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KRAJSKÉ OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy přijímá oznámení o mimořádné události a zajišťuje
organizaci výjezdu jednotek požární ochrany, složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek
dle požárního poplachového plánu. Provádí sběr dat a informací, které se týkají nasazení jednotek požární
ochrany na území hl. m. Prahy. Zajišťuje a organizuje spojení mezi jednotkami požární ochrany a složkami
integrovaného záchranného systému. Eviduje a předává informace ostatním složkám. Výkon služby
na krajském operačním a informačním středisku je zajištěný čtyřmi dvanáctihodinovými směnami. Činnost
směny řídí operační důstojník – vedoucí směny.
V roce 2017 odbavili příslušníci Krajského operačního a informačního střediska HZS
hl. m. Prahy 54596 hovorů na lince 150 a řešili 10156 mimořádných událostí.

Začátkem roku 2017 bylo uskutečněno datové propojení se Záchranou zdravotní službou hlavního města Prahy
v prostředí Národního informačního systému integrovaného záchranného systému. Byly ukončeny práce
na integraci hasičských stanic HZS hl. m. Prahy. V průběhu roku probíhaly zátěžové testy informačního systému
operačního řízení.
Největším zatížením informačního systému operačního řízení byl mimořádný
přírodní jev Herwart, kdy bylo během 12 hodin řešeno cca 500 mimořádných
událostí.

Na základě poznatků z řešení mimořádného přírodního jevu Herwart zvýší v 1. polovině roku 2018 HZS hl. m.
Prahy počet operátorských pracovišť na Krajském operačním a informačním středisku HZS hl. m. Prahy
z dosavadního počtu deseti na dvanáct.
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CENTRUM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112
TCTV 112 je součástí Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy.
Systém telefonního centra tísňového volání linky 112 je propojen se základními složkami integrovaného
záchranného systému, tedy umožňuje předání hlasového volání a datové věty všem krajským operačním
střediskům Hasičskému záchrannému sboru ČR, Policie ČR a zdravotnické záchranné služby. Příslušníci
krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy, kteří obsluhují linku 112, odbavují hovory
i v anglickém a německém jazyce.
V roce 2017 bylo telefonním centrem tísňového volání 112 odbaveno celkem 368645
hovorů, odesláno celkem 43023 datových vět na základní složky integrovaného
záchranného systému. Z toho 8098 na HZS, 15685 na policii a 19240 na ZZS.

U HZS hl. m. Prahy byl spuštěný pilotní provoz systému eCall - celoevropského systému automatického
tísňového volání z vozidla. Od 30. září 2017 jsou operační střediska HZS ČR připravena na příjem eCall.

KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Oddělení informačních systémů a oddělení komunikačních systémů zajišťují v oblastech jejich kompetencí
zejména podporu příslušníkům a zaměstnancům HZS hl. m. Prahy.
V návaznosti na realizaci Krajského standardizovaného projektu informačního systému operačního řízení HZS
hl. m. Prahy byla v roce 2017 ukončena realizace integrace hasičských stanic HZS hl. m. Prahy do informačního
systému operačního řízení. Podařilo se nahradit nevyhovující datová propojení mezi hasičskými stanicemi.
Pult centralizované ochrany
Na základě smluvních vztahů s HZS hl. m. Prahy službu pultu centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy
zprostředkovává společnost M connections s.r.o. V roce 2017 pokračoval rozvoj služby pultu centralizované
ochrany HZS hl. m. Prahy a přijímání dalších zájemců o zajištění požární ochrany objektů touto formou.

VNITŘNÍ ÚSEK
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ
Oddělení personální a PaM se podílí na plánování a řízení rozvoje lidských zdrojů v rámci personální politiky HZS
hl. m. Prahy. Komplexně zabezpečuje veškeré personální činnosti spojené se vznikem, průběhem, změnami
a ukončením služebního poměru příslušníků a pracovního poměru zaměstnanců. Odpovídá za hospodaření
s finančními prostředky na platy a souvisejícími výdaji příslušníků ve služebním poměru a zaměstnanců
v pracovním poměru.
V roce 2017 zájem o práci u našeho sboru oproti jiným rokům poklesl. Na volná
služební i pracovní místa bylo hledání vhodných kandidátů stále obtížnější.
Po absolvování výběrového řízení řada uchazečů neprojde vstupními
psychologickými, zdravotními i fyzickými testy.
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Personální údaje
U zaměstnanců v pracovním poměru činil stanovený objem mzdových prostředků (R1) 20 573 537 Kč. V říjnu byl
objem mzdových prostředků navýšen o 65 684 Kč a v listopadu došlo k jeho úpravě na základě nařízení vlády
č. 340/2017 Sb., kterým se navýšily platové tarify zaměstnanců. Konečný rozpočet pro rok 2017 dosáhl částky
20 946 352 Kč a byl plně vyčerpán.
U příslušníků ve služebním poměru byl rozpočet prostředků na platy stanoven ve výši (R1) 384 603 112 Kč.
Během roku 2017 došlo k jeho úpravám. Na základě nařízení vlády č. 126/2017 Sb. a 321/2017 Sb. došlo
k navýšení platových tarifů u této kategorie, a to od července a listopadu sledovaného roku. Celkový rozpočet
pro rok 2017 dosáhl částky 397 703 342 Kč. Prostředky na platy byly zcela vyčerpány.
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2017
Věk
do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 let a více
Celkem
%

Muži
1
101
262
257
100
12
733
83,30

Ženy
0
29
42
34
33
9
147
16,70

Celkem

%
1
130
304
291
133
21
880
100

0,11
14,78
34,54
33,07
15,11
2,39
100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2017
Dosažené vzdělání
Základní
Vyučen + střední
odborné
Úplné střední +
úplné
střední
odborné
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem

Muži
0
4

Ženy
1
3

Celkem
1
7

%
0,11
0,80

515

62

577

65,57

23
191
733

5
76
147

28
267
880

3,18
30,34
100

Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců
Součástí pravidelného ověřování a aktualizace znalostí v oblasti vykonávané služby je u všech příslušníků HZS
ČR pravidelné přezkušování a ověřování odborné způsobilosti v souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
V průběhu roku 2017 absolvovalo odborné nebo specializační kurzy v ŠVZ HZS ČR
341 příslušníků.
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Pravidelné vzdělávání probíhá v oblasti zvyšování, prohlubování a zdokonalování jazykových dovedností
v angličtině s rodilým mluvčím, a to zejména u příslušníků zařazených do mezinárodních záchranných týmů
a příslušníků zařazených na lince tísňového volání. Pro operační techniky na lince tísňového volání 112 jsou
organizovány doplňkové kurzy v německém a ruském jazyce. Jazykovou zkoušku MV 1. nebo 2. stupně úspěšně
absolvovalo 14 příslušníků a 8 příslušníků se zúčastnilo jazykových zdokonalovacích kurzů pořádaných MV.
Výuka anglické komunikace zaměřená na IZS byla zahájena na třech hasičských stanicích v září 2017.
Vstupní vzdělávání úvodní v souladu s Usnesením vlády ČR o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních
úřadech absolvovaly 3 občanské zaměstnankyně, které byly nově přijaté do pracovního poměru v roce 2017.
S ohledem na novelizace právních předpisů, zejména v oblasti pracovněprávní, sociální a daňové, jsou
zaměstnanci vysíláni na odborná školení, která pořádají resortní nebo soukromé instituce.

ORGANIZAČNÍ ODDĚLENÍ
Organizační oddělení odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s agendou ředitele HZS hl. m.
Prahy. Podílí se na přípravě a vydávání interních aktů řízení a dalších řídících dokumentů organizace. Podílí se
na dodržení výkonu spisového a skartačního řádu, organizuje skartační řízení dokumentů HZS hl. m. Prahy
a zaměstnancům poskytuje metodickou pomoc při vedení e-SSL Ginis.
Podílí se na zajištění služebních a pracovních zahraničních cest, na zabezpečení sportovních, společenských,
kulturních či mimořádných akcí, organizovaných pod záštitou organizace. Kontroluje dodržení komplexního
zajišťování ochrany utajovaných informací u organizace. Podílí se na zabezpečení ochrany areálů, majetku HZS
hl. m. Prahy a vedení projektu fyzické bezpečnosti u organizace. Zajišťuje úkony spojené s vedením
specializovaných a informačních fondů organizace. Zabezpečuje výkon agendy základních registrů. Zabezpečuje
protikorupční program, e-learningové školení zaměstnanců organizace (správa, dohled, komunikace) aj.

ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY A MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ
V roce 2017 proběhlo 41 služebních a pracovních zahraničních cest, zaměřených především na účast příslušníků
a pracovníků HZS hl. m. Prahy na kurzech, mezinárodních cvičeních a sportovních soutěžích. Jednalo
se například o účast USAR týmu na mezinárodním cvičení MODEX v Estonsku, které bylo zaměřeno
na koordinaci a spolupráci při nasazení několika USAR týmů v zimních podmínkách. Další významným
mezinárodním cvičením byl MOLDEX 2017 v Moldavsku, pořádaný v rámci projektu EU. Námětem bylo
zemětřesení a následné ohrožení nebezpečnými chemickými látkami.

ČINNOST V OBLASTI PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY
Hlavními úkoly psychologické služby je zabezpečování podkladů pro personální práci, vzdělávání v oblasti
psychologie, zajišťování posttraumatické péče o příslušníky a zaměstnance, koordinace a přímé poskytování
psychosociální péče a podpory lidem zasaženým mimořádnou událostí.
Psychologická služba HZS ČR zajišťuje psychodiagnostickou činnost převážně
v psychologických laboratořích psychologem kraje, ve kterém se laboratoř nachází.
Ostatní psychologové provádějí na svých pracovištích psychologická vyšetření
v rámci výběrových řízení a posouzení osobnostní způsobilosti pro management HZS
ČR od 5. do 8. tarifní třídy.
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Poskytovatelem posttraumatické péče příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR je psychologické pracoviště
a proškolení členové týmu posttraumatické péče. Psycholog poskytuje krizovou intervenci, poradenské
a psychoterapeutické služby.
Vzdělávání příslušníků a občanských zaměstnanců v oblasti psychologie probíhá dle ročního plánu pravidelné
odborné přípravy JPO, při stážích psycholožky na hasičských stanicích nebo na vyžádání velitelů jednotek,
vedoucích oddělení nebo ředitelů odborů.
Personální obsazení
V roce 2017 bylo personální obsazení psychologického pracoviště psycholožkou a asistentkou psychologa.
Posttraumatická péče byla poskytnuta psychologickým pracovištěm 26 příslušníkům HZS ČR v souvislosti
s výkonem služby v rozsahu 11 intervencí a celkové délce 9 hodin. Také byla poskytnuta psychosociální pomoc
21 civilním osobám zasaženým MU v rozsahu 22 intervencí a celkové délce 17,5 hodiny.
Psychologická péče zahrnující poradenské služby, terapii a krizovou intervenci byla poskytnuta 17 příslušníkům
v 53 intervencích, 5 zaměstnancům HZS ČR ve 14 intervencích a 21 rodinným příslušníkům včetně jiných osob
v 53 intervencích.

Pro příslušníky HZS proběhla odborná příprava vedená psycholožkou:
•
•
•
•
•
•
•

•

6x interaktivní přednáška „Komunikace s osobami se zdravotním postižením při MU“ pro JPO v rozsahu
1 vyučovací hodiny.
6x interaktivní přednáška „Psychologické aspekty zvládání život ohrožujících situací“ pro JPO v rozsahu
1 vyučovací hodiny.
10x odborná příprava „Psychologická příprava strojníků“ pro příslušníky strojní služby v rozsahu 2
vyučovacích hodin.
9x odborná příprava „Psychologická příprava řidičů - referentů“ pro příslušníky JPO a denní
zaměstnance v rozsahu 1 vyučovací hodiny.
1x interaktivní přednáška „Člověk v pracovním prostředí z hlediska psychologie práce“ pro techniky
BOZP HZS ČR v rozsahu 2 vyučovacích hodin.
1x odborná příprava pro členy a uchazeče o členství v týmu posttraumatické péče ve spolupráci
s externím lektorem „Supervizní den“ v rozsahu 8 vyučovacích hodin.
2x odborná příprava pro členy a uchazeče o členství v týmu posttraumatické péče ve spolupráci
s externími lektory na téma „Důležitost sebepoznání při hodnocení chování ostatních“ a „Uplatnění
základů transakční analýzy v komunikaci a specifické skupiny obyvatelstva“ v rozsahu 24 vyučovacích
hodin.
Také proběhla 10x odborná příprava vedená členy týmu posttraumatické péče na stanicích na téma
„První psychická pomoc a komunikace u zásahu“ v celkovém rozsahu 19 vyučovacích hodin.

Pro jiné organizace proběhla jedna odborná příprava vedená psycholožkou jako interaktivní přednáška „První
psychická pomoc a komunikace u zásahu“ v kurzu Technik ochrany obyvatelstva pro JSDH v rozsahu 1 vyučovací
hodiny.
Změnou v systemizaci na tabulková místa 2 psychologů by mělo dojít k rozšíření nabídky odborné pomoci,
zlepšení propagace pracoviště a zkvalitnění služeb poskytovaných psychologickým pracovištěm.
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TISKOVÝ MLUVČÍ
V březnu 2017 došlo u HZS hl. m. Prahy k personální změně ve funkci tiskového mluvčího. Médiím jsou
pravidelně zasílány tiskové zprávy jak ze zásahu, tak ze cvičení a z oblasti prevence nebo preventivně výchovné
činnosti. Všechna média dostávají shodné informace v jednotné podobě včetně fotografií.
Tiskový mluvčí založil účty na sociálních sítích Facebook a Twitter. Do konce roku 2017 bylo na obou sociálních
sítích přes 3.000 odběratelů. Na sociální síti Twitter je účet pražských hasičů nejsledovanějším ze všech složek
IZS z celé České republiky.
Tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy se stal šestým nejcitovanějším mluvčím ve veřejném
sektoru v celé České republice a nejcitovanějším mluvčím mezi HZS krajů.

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Právní oddělení spadá pod Kancelář ředitele. Zabezpečuje právní agendu např. tím, že projednává jednání
mající znaky přestupku příslušníků, služební a pracovní úrazy příslušníků a občanských zaměstnanců. Dále
poskytuje právní pomoc jednotlivým organizačním článkům HZS hl. m. Prahy, eviduje podněty a jiná podání,
vyřizuje agendu stížností a peticí. Zajišťuje vyřizování agendy dle zákona č. 106/1999 Sb., zastupuje sbor před
soudy a správními úřady a zajišťuje komunikaci s těmito institucemi a zajišťuje smluvní agendu, včetně evidence
a ukládání smluv. Zajišťuje výklad a případně metodiku v právních otázkách.

STÍŽNOSTI, PODNĚTY, JINÁ PODÁNÍ
Evidencí a částečně vyřizováním této agendy se zabývá právní oddělení ve spolupráci s dalšími dotčenými úseky.
V roce 2017 byly evidovány 4 stížnosti, 37 podnětů a 91 jiných podání, které nebyly vyhodnoceny jako podnět.
Při jejich vyřizování bylo postupováno dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
a podle interních pokynů ředitele HZS hl. m. Prahy.
Dále bylo v roce 2017 odpovězeno a vyřízeno na 12 dotazů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

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

KONTROLY VYKONANÉ ORGÁNY VNĚJŠÍ KONTROLY
V roce 2017 bylo u HZS hl. m. Prahy zahájeno a ukončeno celkem 17 vnějších kontrol, jednalo se o následnou
veřejnosprávní kontrolu ze strany Magistrátu hl. m. Prahy, kontrolu inventarizace transferů v návaznosti
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na podrozvahu provedenou Stálou centrální inventarizační komisí a kontrolu použití prostředků na realizaci
projektu Výstavba hasičské stanice Holešovice provedená Finančním úřadem pro hl. m. Prahu. Odbor
zdravotního zabezpečení Ministerstva vnitra ČR vykonal u HZS hl. m. Prahy v průběhu roku celkem 14 kontrol
v oblasti ochrany veřejného zdraví.

KONTROLY VYKONANÉ ORGÁNY VNITŘNÍ KONTROLY
V roce 2017 bylo vedoucími pracovníky vykonáno celkem 35 řídících a vnitřních kontrol. Pracovníkem kontroly
pak byly provedeny celkem 3 plánované obecné kontroly. Jednalo se o dodržování zásad hospodaření
se služebními vozidly, kontrolu postupu HZS hl. m. Prahy při zadávání veřejných zakázek a řádné vedení
dokumentace dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. Na základě kontrolních zjištění byla přijata adresná a termínovaná
opatření k nápravě.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY
Pracoviště interního auditu a kontroly zajišťuje následnou veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné finanční
podpory na náhradu výdajů vynaložených právnickými nebo fyzickými podnikajícími osobami na ochranu
obyvatelstva. V roce 2017 byla takováto kontrola provedena u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

INTERNÍ AUDIT
V roce 2017 byly provedeny 2 řádné interní audity. Cílem auditní činnosti bylo prověřit systém nakládání
s pohledávkami a odpisováním majetku a provést kontrolu vybraného vzorku investičních akcí. Na základě
zjištění a následných doporučení byla přijata adresná a termínovaná opatření k nápravě.

EKONOMIKA
HZS hl. m. Prahy hospodařil v roce 2017 s majetkem ve výši 730 mil. Kč. Rozpočet byl stanoven ve výši 767 mil.
Kč a po jeho úpravách dosáhl výše 710 mil. Kč. Mzdové prostředky a související výdaje tvořily 81%, prostředky
na provoz 11%, investiční prostředky 7 % a sociální dávky 1 %.
Kromě výše uvedených rozpočtových prostředků přijal HZS hl. m. Prahy náhrady nákladů za zásahy prováděné
u dopravních nehod, náhrady nákladů vynaložených na provoz a obsluhu pultu centralizované ochrany
a náhrady nákladů za zásahy při úmyslném jednání v celkové výši 12,2 mil. Kč (příjmy dle §97 zákona č. 133/1985
Sb.).
HZS hl. m. Prahy čerpá v období 2016 – 2020 dotaci Hlavního města Prahy na
pořízení nové mobilní zásahové techniky a modernizaci vybavení ve výši 170 mil. Kč.
V roce 2017 obdržel navíc další dotace převyšující 21 mil. Kč.

Dalšími mimorozpočtovými zdroji HZS hl. m. Prahy byly příjmy z fondu zábran škod (30,4 mil. Kč), dotace
Hlavního města Prahy (51,2 mil. Kč), dotace MČ Praha 1 a 16 (1, 1 mil. Kč) nebo dary od soukromých subjektů (2,
3 mil. Kč). Mezi ostatní příjmy patřily příjmy z vlastní činnosti, nájemného, z pokut, prodeje pozemků, bytů nebo
vozidel ve výši cca 6 mil. Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti byly ve výši 119 mil. Kč.
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ČERPÁNÍ PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ
Rozpočet na pokrytí provozních výdajů sboru byl po všech povolených úpravách a započtení mimorozpočtových
zdrojů a nároků z předešlých let v celkové výši 95,4 mil. Kč. Provozní prostředky byly vyčerpány v plné výši
včetně finančních darů od obcí a soukromých subjektů ve výši 2,3 mil Kč, které byly použity na pokrytí nákladů
souvisejících s organizací Mistrovství České republiky v požárním sportu.

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE
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ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Rozpočet v oblasti investic byl po všech povolených úpravách a započtení mimorozpočtových zdrojů a nároků
z předešlých let v celkové výši 81,8 mil. Kč. Investiční prostředky byly vyčerpány ve výši 40, 9 mil. Kč, přičemž
nevyčerpaný zůstatek investičních prostředků ve výši 40, 9 mil. Kč byl převeden do roku 2018 a bude součástí
rozpočtu 2018 v podobě nároků z nespotřebovaných výdajů.
Mezi nejvýznamnější realizované investiční akce roku 2017 patří nákup elektronických sirén jednotného systému
varování (0,6 mil. Kč), protichemické oděvy (1,2 mil. Kč), servisní zvedáky pro osobní a nákladní vozidla (1 mil.
Kč), vyšetřovací automobil (1,7 mil. Kč), osobní automobily na alternativní palivo CNG (2,3 mil. Kč), cisternové
automobilové stříkačky (26,8 mil. Kč), ale i páteřního switch (0,9 mil. Kč), datové úložiště (0,6 mil. Kč),
základnové radiostanice (0,8 mil. Kč), upgradu telefonních ústředen (1,5 mil. Kč) a další.
V roce 2017 byly zahájeny další významné investiční akce sboru, jejichž dokončení se předpokládá v průběhu
roku 2018. Zejména se jedná o nákup 10 cisternových automobilových stříkaček (98,9 mil. Kč), hydraulického
vyprošťovacího zařízení (7,5 mil. Kč), požárního kontejnerového nosiče a kontejneru na ochranu obyvatelstva
(12 mil. Kč) z dotace Hlavního města Prahy. Dále například automobilového žebříku AZ40 (23,5 mil. Kč)
z prostředků Všeobecné pokladní správy, dopravního automobilu (1,6 mil. Kč) z prostředků fondu zábran škod
nebo potápěčského automobilu (3,3 mil. Kč). Mezi další rozpracované a zásadní nákupy příštího období patří
pořízení termokamer, aktivních prvků pro zajištění bezpečnosti hasičů, plynového chromatografu, člunu
či potápěčského automobilu.
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ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
Objem čerpaných mzdových prostředků na zaměstnance v pracovním poměru byl 20, 9 mil. Kč, z toho odměny
tvořily 7,2%. Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru dosáhl výše 29 802 Kč. Objem čerpaných
mzdových prostředků na zaměstnance ve služebním poměru byl 397,7 mil. Kč, z toho mimořádné pracovní
odměny a odměny při životních výročích dosáhly 6,9%. Průměrný plat příslušníků dosáhl výše 41 261 Kč.

PLNĚNÍ KONCEPČNÍCH CÍLŮ
ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
Nastavení a zavedení nového systému odborné přípravy a celoživotního vzdělávání v dané odbornosti
příslušníků úseku
V současné době je plán odborné přípravy příslušníků na úseku NPCN vtělen do pokynu jednotek požární
ochrany a příslušníků (pro rok 2017 č. 1/2017). V tomto dokumentu je pro příslušníky nezařazené v JPO
je odborná příprava řešena pouze obecně a okrajově přílohou č. 13 a 14. Není zpětná vazba v podobě
vyhodnocení, jestli odborná příprava proběhla v termínech a s danými tématy. Není nastaven systém evidence
účastí na konferencích, seminářích a školeních. Řešením je zpracování části pokynu, nebo samostatného
pokynu k této oblasti a evidence odborné přípravy a účastí na vzdělávacích akcích.
Budou definovány požadavky na jazykové vybavení na jednotlivých pracovištích a
tabulkových místech a zpracován akční plán naplnění těchto požadavků do roku
2025.

U všech složek IZS a MHMP prosazení plánu vybudování „Městečka bezpečnosti“. Nastavení základních
parametrů, organizace, financování a systému fungování „Městečka bezpečnosti“.
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Tento model posouvá preventivně výchovnou činnost na úplně jinou úroveň. Zároveň zkušenosti
z Karlovarského kraje jednoznačně dokazují potřebnost, využitelnost a zvýšení kvality PVČ. Území hl. m. Prahy
garantuje svým demografickým charakterem plné vytížení tohoto projektu.
Převedení krizové a havarijní dokumentace do pokročilé elektronické formy, včetně vyřešení informačního
systému pro podporu Štábu HZS hl. m. Prahy
V současné době existuje celá řada softwarových nástrojů, které umožňují vést tyto dokumenty v pokročilé
elektronické formě. Tyto nástroje výrazně usnadňují tvorbu, aktualizaci a samotnou práci s dokumentací
v případě řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Programy tohoto typu jsou již využívány některými
orgány státní správy, samosprávy a HZS krajů. S tímto souvisí i rozšíření obsahu aplikace GIS (analýza rizik,
zdroje ohrožení, zranitelnost a připravenost území)
Zavedení pravidelného výcviku jednotek SDH předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva
V roce 2017 byly vytipovány jednotky sboru dobrovolných hasičů k úkolům ochrany obyvatelstva. V návaznosti
na tyto činnosti se počítá s realizací kurzu T OOb-16 alespoň jedenkrát za rok a pravidelný výcvik JSDH
na základě jejich předurčenosti.
Implementace specifického postavení HMP do právních předpisů upravujících KŘ, OO a IZS
Praha jako hlavní město české republiky a zároveň kraj, svým správním nastavením a členěním plně nezapadá
do právních předpisů ČR. Z tohoto důvodu existuje zákon o hlavním městě, ale v jiných zákonech jsou stále
aspekty, které nerespektují zvláštní postavení tohoto správního celku.
HZS hl. m. Prahy bude prosazovat účast našich příslušníků v pracovních skupinách k návrhům právních předpisů
a jejich prostřednictvím zohledňovat specifika hl. m. Prahy a důsledně využívat možnost vyjádřit se k návrhům
norem.
Pokračující redukce stávajícího úkrytového fondu se zaměřením na možnosti improvizovaného ukrytí
V koncepci ochrany obyvatelstva HZS ČR je dlouhodobě uváděn trend redukce úkrytového fondu a přenášení
důrazu na individuální ochranu a improvizované úkryty. V hl. m. Praze byly vytipovány objekty, u kterých
je vhodné udržovat je v seznamu úkrytového fondu a zajišťovat jejich funkčnost. U ostatních objektů je
ponecháno rozhodnutí o využití na samosprávě města.
Dokončení technologického vybavení pracoviště Štábu HZS hl. m. Prahy a zajištění jeho dalšího rozvoje
Štáb HZS hl. m. Prahy je významnou součástí strategického řízení při rozsáhlých mimořádných událostech
a krizových situacích. Technologická vybavenost jeho pracoviště a vhodně nastavené informační toky se značně
promítají do rychlosti, spolehlivosti a výkonnosti jak jednotlivých členů, tak celého štábu.
Realizovat technologické vybavení štábu a stanovit dlouhodobé zajištění jeho dalšího rozvoje adekvátně
vývojovým trendům.
Zajištění lepší selektivity varování
Tento úkol je řešen programově na základě analýz ohrožení (se zaměřením např. na VHP, ohrožující objekty,
stavby určené ke shromažďování velkého počtu osob, apod.). Je časově náročný (po vygenerování příslušných
adresných kódů je nutné tyto údaje zadat do každé konkrétní sirény). Po předchozích zkušenostech je reálné
denně naprogramovat tři sirény. Současný stav je 204 sirén v majetku HZS HMP, u kterých bude nutné tyto
změny provést. Zároveň je potřeba vyjednat podmínky s MHMP, aby se stejné kroky realizovaly
i u elektronických sirén, které jsou v jejich majetku (224 ks) a jsou součástí JSVV.
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Modernizace JSVV v souvislosti s koncepčními cíly MV – GŘ HZS ČR (digitalizace)
Přechod ze stávajícího analogového systému přenosu signálu k ovládání koncových prvků JSVV bude nutno
realizovat na celorepublikové úrovni.
Koncové prvky na území hl. m. Prahy by mohly být ovládány digitálním systémem, který vybuduje magistrát hl.
m. Prahy, ale musí být zachován zároveň i analogový přenos. Ve všech koncových prvcích by tudíž musely být
dva přijímače pro různé systémy. V této rovině můžeme uvažovat pouze u elektronických sirén.
Výhodou digitálního systému je jeho menší náchylnost k rušení a lepší přenos verbálních informací na koncové
prvky. Nevýhodou je větší počet vysílačů k pokrytí území, větší náklady na provoz systému.
Odstranění havarijních stavů a nastavení udržitelného rozvoje SLOG Jílové
Objekt skladu logistiky v Jílovém u Prahy je jediným skladovým areálem HZS hl. m. Prahy. Je zde uložena široká
škála materiálu a techniky, včetně nezanedbatelného množství pohotovostních zásob svěřených do
ochraňování HZS hl. m. Prahy Správou státních hmotných rezerv ČR. Areál je možné do budoucna využívat i pro
další potřeby sboru (skladování, výcvikový trenažér, školení JSDH).
Pro odstranění stávajících havarijních stavů a pro zamezení vzniku dalších je nezbytné nastavit dlouhodobý
proces údržbových prací s výhledem některých rozsáhlejších investic.
Optimální dislokace pracovišť oddělení prevence I-VII podle místa výkonu státního požárního dozoru
V souvislosti s realizací stavby HS 3 - Holešovice a plánovanou výstavbou HS - Vysočany dojde k optimálnímu
rozmístění ODP I-VII a bude naplňován požadavek MHMP a městských částí.

ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
V systému plošného pokrytí je počítáno s výstavbou dalších hasičských stanic, a to v lokalitách Vysočany,
Uhříněves, Ďáblice, Březiněves, Kyje a Stodůlky nebo jako vynucené stavby v souvislosti s výstavbou severní
části pražského okruhu.
V současné době je zařazeno v plošném pokrytí 34 jednotek SDH jako podpora pro profesionální jednotky, tento
počet je dostatečný a do roku 2025 se s navýšením počtu jednotek SDH nepočítá.
HZS hl. m. Prahy vybaví všechny příslušníky zařazené v jednotkách PO druhým zásahovým oděvem. Jedná se
o pořízení 540 kusů. Finanční rámec nutný k dosažení tohoto cíle je 9 000 000 Kč.
U HZS hl. m. Prahy je aktuálně používáno 410 ks PC, 52 ks notebooků, 58 ks tabletů a 130 ks tiskáren. V současné
době probíhá výměna v průměru 35 ks PC ročně. Cílem je udržet obměnu techniky v pětiletém cyklu.
Serverová infrastruktura
Budují se dvě virtualizovaná prostředí na HS 1 a HS 11, kam budou přesunuty všechny aplikační servery. U HZS
hl. m. Prahy se ještě používají staré fyzické servery (4 ks), jejichž nahrazení brání nedostatek serverových licencí.
Virtualizace přináší především snížení nákladů, snadnější správu serverů a rychlejší a bezpečnější proces
zálohování. Pro virtualizovaná prostředí je potřeba zajistit obměnu HW po 4 – 5 letech provozu.
Pro síťové sdílení dokumentů se na HS 1 a HS 11 používají datová úložiště (NAS), která jsou cca 4 – 5 let stará.
Na každou hasičskou stanici je počítáno s min. jedním datovým úložištěm pro ukládání a zálohování
uživatelských dat. Na HS 1 je počítáno min. se čtyřmi NAS servery.

ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY

45

Elektronický oběh dokumentů bude znamenat větší vstupní investici v řádech stovek tisíc korun a provozní
náklady na podporu služby. Z hlediska úspor bude elektronický oběh dokumentů znamenat významnou úsporu
nákladů na provoz tiskáren, nákladů na tonery, servis atd. Výše nákladů se v současné době pohybuje v průměru
360 000 Kč/ročně.
Po doplnění a obměně MPT je pro udržení stáří techniky na hranici orientační doby životnosti potřeba nastavit
cyklus pravidelné obměny v počtu nejméně 4 CAS, jeden AZ, jeden TA nebo RZA a jeden VEA ročně. V souhrnu
tato částka představuje 47 000 000 Kč.
Jednou za dva roky je nutné částku navýšit o 6 000 000 Kč na obměnu AJ, PKN, PPLA, PLHA. Od roku 2020
nastavit pravidelné financování obměny MPT ve výši 50 000 000 Kč/ročně.

VNITŘNÍ ÚSEK
Bude dokončován přechod na informační systém EKIS v oblasti kurzů a odborné přípravy, stávající osobní
databáze bude rušena a to z důvodu duplicity uchovávání dat.
Vzhledem k odlišnosti regionu Praha a vysoké konkurenci na trhu práce je důležitým cílem snaha o navýšení
mezd našich zaměstnanců.

STATISTIKA
Na území Prahy došlo v roce 2017 k 2094 požárů s celkovou škodou 198,120.500 korun. Při požárech bylo
usmrceno 7 osob, zraněno bylo 134 osob. U zásahu se během roku zranilo 16 hasičů. Hasiči u požárů evakuovali
9913 osob, zachránili 1959 lidí. V Praze zasahovali hasiči u 1126 dopravních nehod a 6126 technických zásahů.
Planých poplachů bylo zaznamenáno 1407. Likvidováno bylo celkem 1011 úniků nebezpečných látek.
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ZÁSAHY PODLE TYPU UDÁLOSTI
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POROVNÁNÍ ZÁSAHŮ PODLE TYPU V ROCE 2016 - 2017
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