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ÚDAJE O KRAJI
Speci kem hlavního města s více než 1 309 700 obyvatel je vysoký stupeň nebezpečí na převážné části území daný
velkým počtem obyvatel, vysokou koncentrací historických i výškových budov, hustou a přetíženou silniční sítí, tunely
a podzemními stavbami včetně metra, velkými a významnými zdravotnickými zařízeními a sídlištními aglomeracemi.
V Praze jsou významné centrální úřady, ministerstva, zastupitelské úřady a vedení českých i nadnárodních
společností. Rizikovým faktorem může být i značný pohyb cizích státních příslušníků (za rok navštíví Prahu přes 5
milionů turistů, kteří se zde ubytují), přítomnost mezinárodního letiště a páteřní tranzitní komunikace procházející
středem Prahy.
Pro zajištění bezpečnosti občanů a efektivní zásahovou činnost proto hlavní město potřebuje moderní a efektivní
vybavení a hasiče na profesionální úrovni.

fi
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OBECNĚ O HZS ČR
PŮSOBNOST, STRUKTURA, PRÁVNÍ RÁMEC
Základním úkolem Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata
a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) je základní složkou Integrovaného záchranného systému (dále jen
„IZS“), který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a
likvidačních prací. Při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se správními úřady a jinými státními
orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů. Ve své
působnosti má i ochranu obyvatelstva.
HZS ČR tvoří:
• MV - Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra,
• 14 hasičských záchranných sborů krajů, jejichž součástí je i HZS hlavního města Prahy,
• Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku,
• Záchranný útvar HZS ČR
Působnost HZS ČR, jeho úkoly i kompetence v oblasti požární ochrany, krizového řízení,
ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému upravují zejména tyto
zákony:
• zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Výkon státní správy je prováděn přímo hasičskými záchrannými sbory krajů, které jsou organizačními složkami státu.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
HZS hl. m. Prahy je samostatnou organizační složkou státu, má působnost na celém území hlavního města Prahy.
Hasičský záchranný sbor kraje zajišťuje úkoly na úseku požární represe, vykonává státní požární dozor, je dotčeným
orgánem státní správy na úseku požární ochrany, je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska
ochrany obyvatelstva a je správním orgánem v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení
Vnitřní struktura HZS hl. m. Prahy se člení na:
• ředitelství HZS hl. m. Prahy
• jednotky HZS hl. m. Prahy
Ředitelství HZS hl. m. Prahy se vnitřně člení na:
• kancelář ředitele HZS hl. m. Prahy
• úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
• úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení
• úsek ekonomiky
• pracoviště interního auditu a kontroly
Organizačními součástmi ředitelství HZS hl. m. Prahy jsou operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy
a účelová zařízení.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA HZS HL. M. PRAHY
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ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
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 pozdějších předpisů.
Činnosti v rámci výkonu SPD lze rozdělit do těchto základních oblastí:
•

stavební prevence

•

kontrolní činnost

•

zjišťování příčin požárů

•

správní řízení – pokuty, napomenutí

•

schvalování posouzení požárního nebezpečí

•

schvalování dokumentace zdolávání požárů

•

vyřizování podnětů a dotazů občanů

•

konzultace s projektanty a stavebníky

•

preventivně výchovná činnosti

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

V roce 2020 bylo vydáno 7413 stanovisek k projektové dokumentaci a bylo uvedeno
2576 staveb do užívání.

Počet staveb uvedených do užívání v roce 2020
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Významné stavby uvedené v roce 2020 do trvalého užívání:
Objekt Holport II, Holešovice.

-

Bytový komplex Vivus Argentinská, Praha 7.

-

Stavební úpravy budovy B3 – lmové laboratoře, Praha 5.

-

Sklad pro centrální distribuci léčiv – Fénix, Praha 10.

-

Celková rekonstrukce státní opery, Praha 1.

-

Administrativní areál DOCK, Praha 8.

-

Rekonstrukce komerční zóny Terminálu 1 a 2, Letiště Václava Havla.

-

Novostavba obchodní galerie Stromovka, Praha 7.

-

Novostavba pavilonu fakulty tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita, Praha 6.

-

Modernizace stanice metra Opatov a bezbariérové zpřístupnění stanice.

-

Celková rekonstrukce hotelu Marriott – Millennium, Praha 1.
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-

Novostavba multifunkčního objektu – nárožní dům Václavské náměstí – Opletalova, Praha 1.

-

Novostavba multifunkčního bytového komplexu Karolína Plazza 2, Praha 8.

-

Komplexní rekonstrukce budovy Dopravních podniků Bubenská, Praha 7.

-

Novostavba Kolejí 17. listopadu, Praha 7.

-

Novostavba Letov Business Park – objekt E, Toužimská, Praha 9.

-

Novostavba Kostelu svatého Krista Spasitele, Grussova, Praha 5.

KONTROLNÍ ČINNOST
Příslušníci provedli v roce 2020 celkem 616 kontrol, z toho bylo 387 bez nedostatků. Mimo to provedli
52 úkonů předcházejících kontrole. V roce 2020 byly provedeny kontrolní akce se zaměřením na činnosti
provozované v obchodních jednotách řetězců DM drogerií, zimních stadionech, městských knihovnách
a
Montessori zařízeních. Mezi nejčastěji zjištěné nedostatky byly shledány v užívání únikových cest způsobem
zvyšujících požární riziko, nedostatky ve vedení dokumentace – především v začleňování činností, v prokazování
provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. Plán kontrolních akcí pro rok 2020 nebyl naplněn
z důvodů vládních nařízení souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.
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Nejvýznamnější kontrolní akce:
-

Národní technická knihovna, Technická 2710/6, Praha – Dejvice.

-

Zahradnické centrum Chládek, Střešovická 458/47, Praha – Střešovice.

-

Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, Praha – Kyje.

-

Flexible Metal, s.r.o., Oderská 935, Praha – Čakovice.

-

Obchodní centrum Tesco Skalka, Přetlucká 3295/50, Praha – Strašnice.

-

Škoda Icering, Přetlucká 3422/23, Praha – Strašnice.

-

HC Slavia Praha a.s., Vladivostocká, Praha – Vršovice.
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-

Kovošrot Group CZ s.r.o., Ke Kablu, Praha – Dolní Měcholupy.

-

City Tower, Praha – Nusle.

-

V – Tower, Milevská 2094/3, Praha – Podolí.

-

Zimní stadion Kobra, Mikuleckého 1309, Praha – Braník.

-

Dětský diagnostický ústav a základní škola Praha 4, U Michelského lesa 222, Praha – Michle.

-

Česká pošta, Elišky Přemyslovny 446, Praha – Zbraslav.

-

Kau and, Pod Hranicí 17/1304, Praha – Stodůlky.

-

Bazén Homolka, Roentgenova 2/37, Praha – Homolka.

-

Česká Lékárna Holding, a.s. – Dr. Max, Pod Hranicí 17/1304, Praha – Stodůlky.

-

Porsche Inter Auto CZ s.r.o., Vrchlického 18/31, Praha – Smíchov.

fl
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ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN VZNIKU POŽÁRŮ
Příslušníci v roce 2020 vyšetřovali 1803 požárů. Celkem bylo evidováno 13 usmrcených osob a 126 zraněných,
celková škoda dosáhla výše 154 milionů korun.
Zjišťování příčin vzniku požárů je v Praze zajišťováno v nepřetržité službě ve čtyřech
směnách. Vyšetřovatelé se také podílejí na mediálním výstupu sboru.
Aktivní spolupráce s Technickým ústavem požární ochrany, Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a
Kriminalistickým ústavem umožňuje vyšetřovatelům využít současné moderní technologie a zázemí laboratoří. HZS
hl. m. Prahy pokračuje v celosvětovém trendu moderního zjišťování příčiny požárů s důrazem na příjezd k místu
události spolu se zasahující jednotkou. Přítomnost vyšetřovatele v době rozvoje požáru a následné šetření během
zásahu je zásadní výhodou při vyšetřování závažných požárů. Vyšetřovatelé také zjišťují nedostatky v požární
prevenci, zahajují kontroly na místě požáru a spolupracují s příslušníky kontrolní činnosti požární prevence.
Bylo zpracováno 987 Odborných vyjádření a žádostí o podání informací k jednotlivým požárům a spolupráce
s pracovníky pojišťoven.
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SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, jako příslušný správní orgán na úseku požární ochrany, ukládá v rámci
správních řízení za porušení konkrétních ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) správní tresty, a to jak právnickým osobám a podnikajícím fyzickým
osobám, tak i fyzickým osobám.
Vyjma zahájených správních řízení pak bylo v roce 2020 pravomocně ukončeno 59 správních řízení vedených
s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, kterým byla v 59 případech udělena sankce ve formě pokuty (v
celkové výši 432.500,- Kč).
U fyzických osob pak Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy eviduje 10 pravomocně ukončených správních
řízení, při nichž bylo v 8 případech přikročeno k udělení sankce ve formě pokuty v celkové výši 7.500,- Kč a ve 2
případech bylo uděleno napomenutí.

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

OCHRANA OBYVATELSTVA
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy plní zejména úkoly v oblasti varování obyvatelstva, kdy zabezpečuje
provoz a servis jednotného systému varování a vyrozumění. Dále pak zajišťuje preventivně výchovnou činnost, v
jejímž rámci pracuje se všemi věkovými kategoriemi obyvatelstva hlavního města Prahy, evakuaci a nouzové přežití,
individuální a improvizovanou ochranu osob, spolupráce s neziskovými organizacemi, ukrytí osob ve stálých
úkrytech, kde je prováděna pravidelná kontrolní činnost provozuschopnosti úkrytů a postup při vytváření
improvizovaných úkrytů. Dále se příslušníci vyjadřují k projektové dokumentaci staveb civilní ochrany a staveb
dotčených požadavky civilní ochrany. Mezi důležité úkoly patří také spolupráce s jednotkami sborů dobrovolných
hasičů městských částí, zejména pak zabezpečením kurzu Technik ochrany obyvatelstva T OOb-16 a výcviků k
úkolům ochrany obyvatelstva.
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ČINNOSTI HZS HMP V RÁMCI OCHRANY OBYVATELSTVA A
KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ROCE 2020 – COVID 19
Činnost v rámci ochrany obyvatelstva a krizového řízení byla v roce 2020 ovlivněna světovou pandemií onemocnění
Covid 19. V souvislosti s hygienickou a epidemiologickou situací lze činnost rozdělit na dvě části, jaro a podzim.

JARO 2020: BŘEZEN AŽ KVĚTEN
V reakci na situaci kolem onemocnění Covid 19 byly zahájeny přípravy opatření pro zachování akceschopnosti HZS
HMP v průběhu měsíce února. Činnost štábu HZS HMP začala 12. 3. 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav a zároveň
bylo prokázáno onemocnění Covid 19 u 2 příslušníků. Stálá pracovní skupina štábu HSZ HMP pracovala v režimu
24/7 ve složení nejprve 3 příslušníci z odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení, později 2 příslušníci z odboru
ochrany obyvatelstva a krizového řízení a 1 příslušník z odboru integrovaného záchranného systému. Od 1. 5. 2020
přešla činnost na denní režim štábu 7–19 h. Činnost pracovní skupiny štábu byla ukončena dne 17. 5. 2020.
Nejkritičtější moment období jara bylo 25. 3. 2020, kdy bylo 31 pozitivně testovaných příslušníků a celkem 99 osob
v karanténě. Pro zabezpečení plošného pokrytí byly vybrané JSDH v termínu od 14. 3. – 19. 4. 2020 uvedeny do
zvýšené pohotovosti V návaznosti na první případy pozitivních příslušníků z řad HZS HMP byla zahájena evidence
všech příslušníků a zaměstnanců – trasování, evidence pozitivních a pravidelné testování u osob s podezřením na
onemocnění Covid 19 PCR testy. Dále byl veden Záznamník přijatých a odeslaných zpráv, informací a hlášení pro
přehled činností štábu a plněných úkolů. Za období jara přibližně 580 zpráv. Byly nastaveny algoritmy, jak postupovat
v případě kontaktu s pozitivně testovanou osobou na Covid 19 nebo při objevení příznaků onemocnění Covid 19.
Dále se vypracovaly postupy pro testované, zabezpečení OOP při požadavku pozitivních a v součinnosti
s psychologickým pracovištěm byla zajištěna psychosociální i fyzická pomoc pro pozitivní příslušníky.
Další činností byla reakce na požadavky GŘ HZS a MHMP:
•

distribuce materiálu OOP:
o

•

•

pro HZS přerozděleno:
o

cca 200 000 ks ochranných prostředků (respirátory, roušky, brýle, rukavice, oděvy, štíty atp.),

o

cca 7500 ks desinfekčních prostředků (28 ml – 1000 l),

závoz pro MHMP a zdravotnická zařízení:
o

•

51 jízd jen vyčleněné techniky 1x NA a 1x DA (místní rozvozy nebyly započítány), celkem 5863
km, průměr 115 km na jízdu,

cca 1,7 mil ks ochranných prostředků pro HMP (zejména pro MHMP, ZZS, zdravotnická zařízení,
praktické lékaře atp.) + 33 palet závoz 12.5.,

urgentní zabezpečení ochranných prostředků pro nezbytné služby:
o

2x domov seniorů (z nařízení MV),

o

2x pohřební ústav (na žádost MHMP),

•

zabezpečení výstavby a logistiky pro vybudování 5 odběrových míst za pomoci našeho materiálu a
materiálu ze SOZ,

•

nasazení pohotovostních zásob:
o

929 ks ochranných ltrů (MOF6),

o

SDO (dekontaminace odběrových posádek ZZS), ANK (nosič kontejnerů),

fi
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•

nasazená speciální techniky:
o

2x Kontejner ochrany obyvatelstva – 1x pro Letiště Praha (využit materiál: respirátory FFP2 i
FFP3, ochranné oděvy, brýle, rukavice),

o

týlový kontejner (FN Na Bulovce),

o

8x stan Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR (odběrová místa),

o

2x stan HZS HMP (odběrová místa),

o

2x stan HZS HMP (karanténa pro osoby bez domova),

o

26x lehátka a spací pytle HZS HMP v Alzheimer home.

Další činnost HZS HMP:
•

dekontaminace posádek ZZS,

•

dekontaminace prostor HZS (stanice, vozidla),

•

dekontaminace armádních prostředků a PČR,

•

zabezpečení repatriace – celkem 4x realizováno, 4x pohotovost (vyčíslené náklady pro sbor cca 30 000
Kč),

•

zabezpečování akceschopnosti a plošného pokrytí – krátkodobý výpadek celých stanic, dlouhodobé
omezení početních stavů na stanicích.

Neméně důležitou činností pak bylo přerozdělení a distribuce darů jak uvnitř HZS HMP, tak i mezi složky IZS
včetně JSDH. Jednalo se o:
•

cca 50 nabídek darů (jednorázové i periodické),

•

strava každodenní i příležitostná, ovoce,

•

desítky palet nápojů,

•

desítky palet balených potravin,

•

evidence pro následné poděkování,

•

evidence, využívání a přesměrování nabídek osobní a věcné pomoci,
o

cca 40 nabídek,

o

služby (ubytování, péče o děti, rozvoz materiálu, desinfekce atp.),

o

materiál (ochranné prostředky),

o

evidence pro následné poděkování.

PODZIM 2020: ŘÍJEN AŽ PROSINEC
Od září zahájeno opětovné vedení evidence příslušníků a zaměstnanců (trasování, evidence pozitivních a
testovaných). Činnost Štábu HZS HMP obnovena od 5. 10. 2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Stálá pracovní
skupina štábu HSZ HMP pracovala ve složení 2 příslušníci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení + 1
příslušník oddělení integrovaného záchranného systému a 1 příslušník oddělení řízení jednotek, později 2 příslušníci
odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení a 1 příslušník oddělení integrovaného záchranného systému.
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Činnost štábu byla obdobná jako na jaře. Oproti jaru se přidala ještě evidence příslušníků, kteří prodělali
onemocnění Covid 19 a mohli se tak stát dárci krevní plazmy, která byla dále využita jako možnost léčby pozitivně
testovaných pacientů (tzv. rekonvalescentní plazma).
Nejkritičtější moment období podzimu byl konec října v období od 21. 10. do 3. 11., kdy nejvyšší počet pozitivně
testovaných příslušníků byl 45 a nejvyšší počet celkem vyřazených příslušníků byl 129 osob. Celkem za období
podzimu bylo 143 pozitivních příslušníků a zaměstnanců HZS HMP a celkový počet evidovaných osob v souvislosti
s Covid 19 (pozitivní, karanténa, překážky, preventivní testování) je 692.
Pro zabezpečení plošného pokrytí byly vybrané JSDH v termínu od 27. 9. – 30. 11. 2020 a od 28. 12. do 10. 1. 2021
uvedeny do zvýšené pohotovosti.
Další činností byla reakce na požadavky GŘ HZS a MHMP:
•

rozvoz osobních ochranných pomůcek,
o

k zajištění voleb v období 2. – 3. 10. 2020, a držení pohotovosti během voleb k zajištění zálohy
volebních místností, personální posílení a zajištění technických prostředků KNP 1 a 2,

o

pro školská zařízení a rozvoz respirátorů pro pedagogických pracovníků na MČ,

o

pro neziskovou organizaci Klokánek,

•

výstavba stanů v nově budovaném odběrném místě Výstaviště Holešovice a Džbán, průběžná kontrola
stavu všech odběrných míst zbudovaných HZS HMP,

•

zbudování stanoviště dekontaminace osob v polní nemocnici Letňany,

•

provádění stavebních úprav na stanici HS 5 pro zajištění zimního provozu stanoviště dekontaminace osob,
o

•

svoz materiálu ze skladu Skladovacího a opravárenského zařízení ČR Kamenice pro rozšíření
funkcionalit stanoviště dekontaminace osob,

zpracování přehledů,
o

kapacit k dočasnému uložení těl zesnulých na území hl. města Prahy,

o

kapacit krematorií na území hl. města Prahy,

•

opětovné zapůjčení týlového kontejneru pro zajištění činnosti odběrového místa v nemocnice Bulovka,

•

nasazení příslušníků na plošné testování obyvatelstva,
o

3 týmy – 2 týmy ve Všeobecné fakultní nemocnici a 1 tým v Thomayerově nemocnice.

ČINNOSTI V RÁMCI OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO
ŘÍZENÍ
V roce 2020 byly naplánovány dva specializované kurzy Ochrany obyvatelstva (Technik ochrany obyvatelstva a
Specialista ochrany obyvatelstva pro členy JSDH a SDH). Kurz Technik ochrany obyvatelstva byl naplánován na 15. –
16. 5. 2020. Kurz Specialista ochrany obyvatelstva byl naplánován na listopad 2020. Z důvodů pandemie nákazy
COVID-19 byly oba kurzy zrušeny a všem přihlášeným byla nabídnuta možnost účastnit se těchto kurzů v roce
2021.
Jednotný systém varování a vyrozumění
V rámci JSVV je v současné době v hl. m. Praze zapojeno 427 koncových prvků (sirén), z toho je v majetku HZS hl.
m. Prahy 191 rotačních sirén a 10 elektronických sirén a v majetku Magistrátu hl. m. Prahy je 223 elektronických
sirén, a dále jsou v JSVV začleněny tři místní informační systémy. Signál JSVV pokrývá 90 % území hl. m. Prahy.
ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY
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Projekt „Parkuji ohleduplně-3 metry k životu“
Za rok fungování společného projektu HZS HMP a HSZ SCK „Parkuji ohleduplně-3 metry k životu“ na sociálních
sítích měla kampaň 3177 sledujících. V rámci projektu vznikly 4 preventivní klipy, přednášeli jsme různým zájmovým
skupinám – auditorům bezpečnosti na komunikacích, pracovníkům MČ hl. m. Prahy a vedli mediální činnost (tisk,
televize, internetové zpravodajské portály).
V roce 2020 se nám podařilo za spolupráce s Leteckou službou PČR a ČVUT nasnímat vlečné křivky
automobilových žebříků používaných u HZS a průjezd hasičské techniky na sídlišti Horní Roztyly. Pokračovali jsme
ve spolupráci s Policií ČR, ČVUT – fakulta dopravní, AVE – odpadové hospodářství, Magistrátem hl. města Prahy a
některými městskými částmi a TSK Praha.

VYDÁVÁNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK
V rámci úseku civilní nouzové připravenosti byl, dle „Metodického návodu pro HZS kraje jako dotčený orgán
při posuzování staveb“ po dohodě s odborem prevence upraven systém oběhu dokumentace a principů
vyjadřování s ohledem na novelizaci zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon). Na základě výše uvedené dohody a dle Metodického návodu pro HZS kraje jako dotčeného orgánu pro
posuzování staveb byla vytvořena „Závazná stanoviska (vydávaná samostatně OOB)“, „Závazná stanoviska
(vydávaná jako podklad pro koordinovaná stanoviska pro oddělení stavební prevence)“, „Závazná stanoviska
(samostatně vydávaná OOB ke kolaudaci nebo jako podklad pro koordinované stanovisko ke kolaudaci
pro oddělení stavební prevence)“, „Sdělení (informace, že OOB není v dané věci dotčeným orgánem)“ pro odbor
ochrany obyvatelstva a krizového řízení, kterými byl nastaven základní rámec vyjadřování a oběhu projektové
dokumentace z pohledu ochrany obyvatelstva. Za rok 2020 vydal odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 7
172 stanovisek, z toho 4 644 závazných stanovisek pro oddělení stavební prevence, 678 samostatných závazných
stanovisek a dále pak 1 850 sdělení.

ČINNOST DOTČENÉHO ORGÁNU PODLE ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH
HAVÁRIÍ
Na území hlavního města Prahy je zařazeno do skupiny A a B, ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
celkem šest objektů šesti provozovatelů. V současné době se tak na území hl. m. Prahy nacházejí dva objekty skupiny
B a čtyři objekty skupiny A.

V roce 2020 byly naplánované v rámci integrované inspekce a dle schváleného plánu kontrol na rok 2020 ve
spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími kontrolními orgány z hlediska prevence závažných havárií
kontroly objektů u následujících provozovatelů:
•

Objekty zařazené do kategorie B:
o

Flaga, s.r.o. – neuskutečněna z důvodu Covid 19

o

Linde Gas, a.s. – uskutečněna
ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY
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•

Objekty zařazené do kategorie A:
o

Brenntag ČR s.r.o. – uskutečněna

o

Pragochema s. r. o. - uskutečněna

Z provedených kontrol byly sepsány informace o výsledku kontroly, které byly zaslány České inspekci životního
prostředí.

Na podzim roku 2020 bylo naplánováno cvičení na kontrolu Vnějšího havarijního plánu Flaga s.r.o, které bylo z
důvodu epidemiologické situace přesunuto na rok 2021.

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST (PVČ)
Pro realizaci PVČ v roce 2020 byl připraven Plán hl. úkolů HZS HMP v oblasti PVČ. Mezi prioritní úkoly stanovené
MV-GŘ HZS ČR pro rok 2020 bylo zařazeno, obdobně jako v předchozích letech, vzdělávání učitelů a pokračování
v navazování spolupráce s provozovateli objektů zařazených do sk. B (ve vazbě na zákon č. 244/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií). Zvýšená pozornost byla opět zaměřena na podporu vzdělávání dětí a mládeže.
Se vznikem epidemie Covid-19, vládním vyhlášením nouzového stavu a přijatými opatřeními ze strany MV-GŘ HZS
ČR a následně HZS HMP byla realizace PVČ 12. března 2020 zastavena a tento stav trval do konce roku 2020.
Celkově bylo v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva proškoleno v lednu a únoru 2020 formou přednášek
a besed v rámci 25 akcí 800 osob, z toho 15 dospělých, v omezené míře poučeno v rámci 24 exkurzí (EX)
v hasičských stanicích (HS) 549 osob. Dvou akcí na veřejnosti se zúčastnilo 128 osob, z toho 35 dospělých. Oproti
roku 2019 došlo vlivem pandemie Covid-19 k poklesu v počtu proškolených osob o ca 90 %.
Prostřednictvím rozhlasu, televize a médií poskytl HZS HMP 493 příspěvků též s dosahem do oblasti požární
prevence.

Počet osob/

Počet osob/

Počet osob/

přednášky, besedy

akce na veřejnosti

EX v HS

8 780 (100 %)

7 520 (100 %)

8 534 (100 %)

800 (9,1 %)

128 (1,7 %)

549 (6,4 %)

Rok
2019
2020
(Covid-19)
V průběhu roku byla připravena a v prosinci vydána publikace Hasiči radí, příručka pro slabozraké žáky základní
školy (6. ročník), která navázala na příručku pro 1. stupeň základní školy vydanou v roce 2017.
V roce 2020 disponoval HZS HMP nančními prostředky pro PVČ ve výši 247 000,00 Kč, z toho grant hl. m. Prahy
činil 167 000,00 Kč. Z uvedených prostředků byly pořízeny především „Zdravé lahve“ s tematickým potiskem
z oblasti PO a OOB, samolepky „3 m k životu“ a tiskoviny s preventivně výchovnou tematikou jednak pro účastníky
programu „Výchova k bezpečí“ v HS 11, HS 05 a HS 02, jednak pro účastníky programů HZS HMP při veřejných
akcích. Vzhledem k pandemii Covid-19 zatím nebylo možné zakoupený materiál využít.

fi
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KRIZOVÝ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Krizový plán hlavního města Prahy byl průběžně aktualizován (aktualizace byla zaměřena především na kontakty a
ostatní data degradující v čase).
Další činnost byla vyvíjena v oblasti rozpracování typového plánu epidemie – hromadná nákaza osob, zejména v
kontextu celosvětového rozšíření onemocnění Covid – 19. Na rozpracování tohoto typového plánu se podílejí
zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy, Magistrátu hlavního města Prahy a příslušníci Policie České
republiky – Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy.
Krizové plány městských částí
Krizové plány městských částí byly průběžně aktualizovány (aktualizace byla zaměřena především na kontakty a
ostatní data degradující v čase), a to tak, aby korespondovali s aktuální verzí!Krizového plánu hlavního města Prahy.

HAVARIJNÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Havarijní plán hlavního města Prahy byl průběžně aktualizován. Mezi plány konkrétních činností byla pozornost
věnována zejména aktualizaci plánu vyrozumění a plánu nakládaní s vysokým počtem obětí.
Plány krizové připravenosti
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy poskytoval průběžnou metodickou pomoc zpracovatelům plánu
krizové připravenosti.

Kontroly plánů krizové připravenosti byly pro rok 2020 plánovány u 13 subjektů. Vzhledem k rozšíření onemocnění
Covid – 19 a navazujícím krizovým opatřením, se uskutečnily jen 4 kontroly zpracování plánu krizové připravenosti
právnických nebo podnikajících fyzických osob, mající za povinnost zpracovat plán krizové připravenosti.

Provedení zbylých kontrol bylo přesunuto na rok 2021, tak aby se dodržela nastavená periodicita kontrol, tedy
realizovat kontrolu 1x za 4 roky.
Výsledky kontroly byly následující:
•

4 právnické nebo podnikající fyzické osoby plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.

Spolupráce s magistrátem, městskými částmi a ostatními správními úřady
Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a dalšími subjekty v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
byla, mimo období vyhlášených krizových stavů v souvislosti s rozšíření onemocnění Covid – 19, řešena primárně
formou pravidelných setkání organizovaných Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy, a to zpravidla
každou 1. středu v měsíci. Setkání se účastnili zástupci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a
dalších institucí a organizací působících na území Hlavního města Prahy.

Další spolupráce byla realizována formou účasti příslušníků Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
v pracovních skupinách zaměřených na aktuálně řešené problematiky.
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HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY
HZS HMP k naplnění povinností, vyplývajících z ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, využíval „informační systém ARGIS“.
Právnické a podnikající fyzické osoby byly oslovovány na základě návrhů dotčených orgánů a údaje o nich byly
pravidelně aktualizovány.

Ochraňování pohotovostních zásob
Na vybrané technice, svěřené HZS HMP k ochraňování od Správy státních hmotných rezerv ČR ve formě
pohotovostních zásob, byly provedeny revize, servis, běžná pravidelná údržba, funkční zkoušky, včetně výcviku obsluh
v hodnotě necelých 631 000,- Kč.
Vybraná svěřená technika byla nasazena v důsledku řešení krizové situace v České republice a také byla použita pro
překonání mimořádné události v Libanonu při plnění mezinárodní spolupráce.
Během roku 2020 převzal HZS HMP k ochraňování od Správy státních hmotných rezerv ČR tři nové kusy
pohotovostních zásob. Jednalo se o technický kontejner stabilizační a vyprošťovací, dále o sadu přejezdových
můstků k velkokapacitnímu čerpadlu Somati a o dekontaminační zařízení velkých ploch typu zádového nosiče a
transportního vozíku. Celková cena těchto pohotovostních zásob činila bezmála 9,8 milionu Kč.
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ÚSEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A OPERAČNÍHO
ŘÍZENÍ
Úsek IZS je tvořen odborem integrovaného záchranného systému, odborem služeb a odborem operačního řízení a
komunikačních a informačních systémů a oddělením řízení jednotek PO.

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

Zřizovatel

Dislokace jednotek PO kategorie JPO I

Typ stanice

1

HZS hl. m. Prahy

Sokolská 62, Praha 2

C3

2

HZS hl. m. Prahy

Heyrovského nám. 1987, Praha 6

P4

3

HZS hl. m. Prahy

Argentinská 149, Praha 7

P4

4

HZS hl. m. Prahy

Květnového vítězství 2023, Praha 4

P4

5

HZS hl. m. Prahy

Průběžná 74, Praha 10

P4

6

HZS hl. m. Prahy

Na Krčské stráni 1366, Praha 4

P4

7

HZS hl. m. Prahy

Jinonická 1226, Praha 5

P4

8

HZS hl. m. Prahy

V sudech 1, Praha 5

P4

10

HZS hl. m. Prahy

K Radonicům 305, Praha 9

P4

11

HZS hl. m. Prahy

Generála Šišky 2140, Praha 4

P4

-

MV-GŘ HZS ČR

U Prašného mostu 55/3, Praha 1

P4

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

JSDH

Dislokace JPO

Zřizovatel

JPO III/1

Běchovice

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

MČ PrahaBěchovice

JPO III/1

Březiněves

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

MČ Březiněves

JPO III/1

Dolní Měcholupy

Dolní Měcholupy, Ke Slatinám 500/9, Praha 10, 109 00

MČ Dolní
Měcholupy

JPO III/1

Horní Měcholupy

Horní Měcholupy, Holoubkovská 323, 109 00, Praha 15

MČ Praha 15

JPO III/1

Chodov

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

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

Ďáblice

Ďáblice, U Parkánu 765/6, Praha 8, 182 00

MČ Ďáblice

JPO III/1

Nebušice

Nebušice, Nebušická 56, Praha 6 Nebušice, 164 00

MČ Nebušice

JPO III/1

Újezd nad Lesy

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

MČ Praha 21
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Jednotky kategorie JPO V
Kat.
JPO

JSDH

Dislokace JPO

Zřizovatel

JPO V

Benice

Benice, Květnového povstání 21, Praha 10 Benice, 103 00 MČ Benice

JPO V

Dubeč

Dubeč, Starodubečská 401, Praha 10 Dubeč, 107 00

MČ Dubeč

JPO V

Kbely

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

MČ Praha 19

JPO V

Koloděje

Koloděje, K Dubči 178, Praha 9, 190 00

MČ Koloděje

JPO V

Libuš

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

MČ Libuš

JPO V

Lochkov

Lochkov, K Lahovské 193, Praha 5, 154 00

MČ Lochkov

JPO V

Praha 1

U Milosrdných 14, 110 00, Praha 1

MČ Praha 1

JPO V

Třebonice

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

MČ Praha 13

JPO V

Velká Chuchle

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

MČ Velká Chuchle

JPO V

Čakovice

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

JPO V

Újezd

Nad Statkem 118, Praha 4, 149 00

MČ Praha Čakovice
MČ Újezd

Praha 8

Ústavní 129, Praha 8, 181 00

MČ Praha 8

JPO V/N

Jednotky kategorie JPO IV
Kat.
JPO

HZS
podniku

Zřizovatel

Dislokace JPO

JPO IV

Letiště Praha a.s.

Centrální požární stanice – areál sever, K letišti
6/1019, Praha 6

Letiště Praha a.s.

JPO IV

ČESKÁ TELEVIZE

ČESKÁ TELEVIZE s.o., V rovinách 1134, Praha 4,
Kavčí hory

ČESKÁ TELEVIZE

JPO IV

FN MOTOL

FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL, Praha 5, V
úvalu 84

FN MOTOL

JPO IV

DOPRAVNÍ PODNIK
a.s.

DOPRAVNÍ PODNIK a.s., Sliačská 1, Praha 4

DOPRAVNÍ
PODNIK a.s.

JPO IV

KONGRESOVÉ
CENTRUM PRAHA a.s.

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA a.s, 5. května
1640/65, Praha 4

KONGRESOVÉ
CENTRUM PRAHA
a.s.

JPO IV

Trelleborg a.s.

MITAS a.s., Švehlova 1900, Praha 10

MITAS a.s.

JPO IV

SŽ s.o.

SŽDC s.o., Chodovská 1430/3a, Praha 10

SŽDC s.o.

JPO IV

Vojenská jednotka PO –
VÚ 4807

VÚ 4807, Mladoboleslavská 902, Praha 9

Ministerstvo obrany
ČR
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Jednotky kategorie JPO VI
Kat.
JPO

JSDH

Dislokace JPO

Zřizovatel

JPO VI

ČESKÁ POŠTA s.p.

ČESKÁ POŠTA s.p., PJT Malešice, Sazečská 7, Praha 10 ČESKÁ POŠTA s.p.

JPO VI

INTERPHARMA
PRAHA, a.s.

INTERPHARMA PRAHA, a.s. Komořanská 955, Praha
4

INTERPHARMA
PRAHA, a.s.

JPO VI

Dopravní podnik, a.s.

DP Autobusy Klíčov, Letňanská 24, Praha 9

Dopravní podnik, a.s.

JPO VI

Dopravní podnik, a.s.

DP Autobusy Řepy, Reinerova 6, Praha 5

Dopravní podnik, a.s.

JPO VI

Dopravní podnik, a.s.

DP Autobusy Kačerov, Ke garážím 382, Praha 4

Dopravní podnik, a.s.

JPO VI

Dopravní podnik, a.s.

DP Autobusy Vršovice, Nad Vršovickou horou 80/1a,
Praha 10

Dopravní podnik, a.s.

JPO VI

SAPARIA a.s.

SAPARIA, a.s., Libušská 319, 142 00, Praha 4

SAPARIA a.s.

ČINNOST A PŘIPRAVENOST SLOŽEK IZS
V rámci spolupráce složek IZS v roce 2020 se konalo:
▪ instrukčně metodické zaměstnání velitelů JSDH – leden 2020 v Řeporyjích,
▪ další IMZ a školení se nekonali z důvodu epidemiologické situace.
Přehled taktických cvičení složek IZS uskutečněných v roce 2020
Termín

Téma

cvičení

taktického cvičení složek IZS

19.9. 2020

Doprava vody.

Místo
cvičení

Účast složek IZS

Kolovraty

Jednotky PO

Ke dni 31. 12. 2020 má HZS hl. m. Prahy uzavřeny následující dohody:
▪ 15 x dohoda o plánované pomoci na vyžádání dle § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů,
▪ 7 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,
▪ 5 x dohoda o spolupráci,
▪ 4 x o vzájemné spolupráci.
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Vlivem dlouhodobého pod nancování HZS hl. m. Prahy a základních složek IZS, sloužících k zajištění požární
ochrany a k odstraňování následků mimořádných událostí, je situace v hlavním městě Praze poměrně složitá. Tomu
napomáhala i nemožnost čerpat nanční prostředky z fondů Evropské unie a snižovat tak de cit v přidělovaných
rozpočtech.
Pořizování nové techniky a technických prostředků bylo prováděno v souladu s „Koncepčním dokumentem rozvoje
Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy s výhledem do roku 2030“ a potřebou zvyšování akceschopnosti
jednotek požární ochrany pro provádění společných zásahů se složkami IZS u mimořádných událostí. Zdrojem
nančních prostředků HZS hl. m. Prahy byl státní rozpočet a nanční prostředky poskytnuté Magistrátem hl. m.
Prahy.
Zdroje nancování jednotek SDH obcí lze rozdělit do několika skupin, z nichž každá byla řešena samostatně.
1) Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí.
GŘ HZS ČR poskytuje účelovou neinvestiční dotaci obcím, které plní v přenesené působnosti úkoly státní
správy na základě zákona o požární ochraně, spojené s činností jednotek SDH obcí. Dotace je účelově
vázaná a poskytuje se z rozpočtu GŘ HZS ČR prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy. HZS hl. m.
Prahy posoudil celkem 14 žádostí, z nichž žádná nebyla zamítnuta. Výše účelové neinvestiční dotace
přerozdělené pro jednotky SDH zřízené na území hl. m. Prahy byla v celkové výši 727 363 Kč.
2) Účelová investiční dotace vybraným obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“.
V rámci účelových investičních dotací obcím byly vyhlášeny tři podprogramy:
a) Podprogram 1 – pořízení a rekonstrukce CAS,
b) Podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu,
c) Podprogram 3 – stavby (rekonstrukce požární zbrojnice).
HZS hl. m. Prahy přijal pouze jednu žádost v souvislosti s podprogramem 3, ta byla z důvodu porušení
podmínek zásad při udělování investiční dotace zamítnuta.
Z rozpočtu hlavního města Prahy byla poskytnuta jednotkám SDH zřizovaných na území hl. m. Prahy
dotace ve výši 10 milionů, na provozní náklady a opravy techniky.

3)

VÝZNAMNÉ ZÁSAHY V ROCE 2020
Mezinárodní pomoc českého záchranářského USAR týmu v libanonském Bejrútu

fi

fi

fi

fi

Obrovská exploze dusičnanu amonného, která se odehrála v úterý 4. července v libanonském přístavu v Bejrútu, si
vyžádala prostřednictvím Evropské unie mezinárodní pomoc, kterou Česká republika nabídla v podobě vyslání
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středně velkého USAR týmu tvořeného 36 příslušníky HZS ČR pod vedením velícího důstojníka směny A pražských
hasičů Jiřího Čmakala. V týmu záchranářů bylo krom příslušníků HZS Praha také 5 kynologů z HZS Pardubického,
Libereckého a Ústeckého kraje, a ZÚ HZS ČR, jeden statik HZS ČR a lékař ÚN Brno. Během pár hodin, které měli
záchranáři vymezeny na sbalení svých osobních věcí a materiálu či výbavy pro misi, která je čekala, byl všem sdělen
také předpokládaný čas odletu z Letiště Václava Havla v Praze.
Krátce před 22 hodinou následujícího dne přistálo letadlo s naším USAR týmem v Bejrútu na letišti Bejrut - Ra c
International, kde je očekávala zástupkyně české ambasády paní Dagmar Minaříková. Následující den již absolvovali
členové týmu ranní brí nk s velitelem vojenské základny, se kterým konzultovali, jak se situace na místě aktuálně
vyvíjí, a jaké tedy budou jejich pracovní úkoly a postupy a místo nasazení.
I přes prvopočáteční komplikace se podařilo díky české ambasádě v Bejrútu, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu
zahraničních věcí České republiky tým nasadit na konkrétní lokaci, která byla českým záchranářům společně s
psovody předurčena k prohledání. Vzhledem k teplotním podmínkám, které doplňovala i nadměrná vlhkost se v
následujících 3 dnech členové týmu střídali vždy tak, aby byl zajištěn dostatečný odpočinek jak záchranářům, tak
jejich psům.
Občanské nepokoje, které v Bejrútu v průběhu mise zavládly, se nakonec umírnily, a díky tomu bylo i nadále
umožněno pokračovat v záchranářských pracích. Úkolem USAR týmu v následujících dnech bylo zjistit, jak jsou
domy místních obyvatelů poškozené a zároveň za pomoci hlavního statika vyloučit možná nebezpečí sesuvu budov.
Postupně byla nasazena také těžká technika k odklízení trosek.
Sedmý den, kdy byla činnost českého záchranářského týmu o ciálně v místě zásahu ukončena, se USAR tým vydal
na cestu zpět do České republiky, a to prostřednictvím letadel, která dopravila do Libanonu humanitární pomoc v
podobě zdravotnického materiálu. Do svých domovů se však příslušníci mohli vrátit až po nařízené karanténě, která
byla spojena s lékařskou prohlídkou a testováním na COVID-19. Přestože se v průběhu mise nepodařilo v sutinách
budov nikoho najít, byla akce považována za velice úspěšnou, a to už jen tím, že český tým dokázal vyloučit možnost,
že by v troskách budov někdo zůstal.

Dřevěný kostel sv. Michaela ze 17.století byl požárem zasažen v plném rozsahu
Čtyři profesionální a dvě dobrovolné jednotky zasahovaly ve středu 28. října 2020 od 15:06 hodin v zahradě
Kinských. Hořel tam celodřevěný kostel sv. Michaela.
Při příjezdu prvních jednotek bylo zřejmé, že plameny zasáhly kostel prakticky v plném rozsahu. Hasiči nasadili čtyři
vodní proudy a zasahovali v dýchací technice. Před půl čtvrtou došlo bohužel ke zřícení dřevěné konstrukce věže
kostela.
Z objektu hasiči vynesli několik propan-butanových lahví, které ochlazovali. V 15:44 byla ohlášena lokalizace požáru,
probíhalo dohašování ohořelých částí kostela. S ohledem na počet jednotek byl vyhlášen druhý stupeň poplachu.
Příčinou vzniku požáru bylo neprokázané zavinění neznámé osoby. Přesná výše škody dosud nebyla památkáři
stanovena, byla však odhadnuta na několik milionů korun.
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V muzeu Kampa hořela technická místnost, zplodiny hoření pronikly do části výstavy
obrazů
Ve středu 15.7.2020 ve 14:17 hod přijala tísňová linka Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m.
Prahy hlášení o požáru v technické místnosti vedle Musea Kampa v ulici U Sovových mlýnů.
Na místo byli vysláni postupně hasiči z centrální, chodovské a smíchovské stanice, chemická služba z Petřin a
jednotka Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár elektrických
rozvodů v technické místnosti vzduchotechniky o rozměru cca 8 x 3 m. Hašení probíhalo nejdříve pomocí CO2 v
dýchací technice, zároveň byl objekt odpojen od energií ve spolupráci s elektrárenskou a plynárenskou pohotovostí.
Jedna osoba z objektu byla předána do péče ZZS HMP. Plameny se podařilo dostat pod kontrolu rychle, krátce
před 15. hod, avšak zplodiny hoření pronikly i do vedlejšího objektu, kde se nacházejí výstavní prostory Musea a
tedy i hodnotná sbírka obrazů. Ze zasažené místnosti bylo vyneseno několik tlakových lahví.
Zásah byl rozdělen na 3 bojové úseky, které se zaměřily na hašení v technické místnosti, vstup do vzduchotechniky
přes střechu a ochranu a odvětrání objektu s obrazy pomocí přetlakové ventilace.
V průběhu zásahu se zvažovala možnost přemístit obrazy do bezpečí, nakonec to nebylo potřeba, prostor se
podařilo poměrně dobře odvětrat. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při používání svářecí soupravy, škoda byla
vyčíslena na 15. milionů korun.
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STATISTIKA POROVNÁNÍ UDÁLOSTÍ V ROCE 2019 - 2020
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Ostatní událos

TECHNICKÁ, ODBORNÁ, METODICKÁ A ORGANIZAČNÍ POMOC JPO
HZS hl. m. Prahy poskytuje odbornou pomoc a podporu i jednotkám SDH obcí, jednotkám HZS a SDH podniků,
zřizovaných na území hlavního města Prahy. K udržení a prohloubení odborných znalostí je v jednotkách PO
prováděna v každém kalendářním roce pravidelná odborná příprava - základní a cyklická odborná příprava strojníků,
velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek.
Pravidelnou odbornou přípravu zaměstnanců jednotek HZS podniků, SDH podniků a členů jednotek SDH obcí řídí,
organizují a ověřují velitelé jednotek.
V roce 2020 probíhala odborná příprava velitelů a strojníků JPO III a JPO V prováděná lektory HZS hl. m. Prahy.
Odborná příprava nositelů dýchací techniky byla prováděna ve spolupráci s vedoucím chemické služby HZS
Dopravního podniku.

STROJNÍ SLUŽBA
V roce 2020 HZS hl. m. Prahy provozoval celkem 96 zásahových požárních automobilů, z toho 36 cisternových
automobilových stříkaček, 14 kusů výškové techniky a dále 70 užitkových automobilů, 23 přívěsů, 16 kontejnerů a 13
plavidel. Průměrné stáří zásahových vozidel je 11 let a část tak překračuje stanovenou dobu životnosti stanovené
pro jednotlivé typy techniky, u AZ činí průměrné stáří více než 13 let.
Z nančních prostředků podpory Magistrátu hl. m. Prahy byly pořízeny dva automobilové žebříky
AZ 30 s řiditelnými nápravami a zalamovací žebříkovou sadou, pro stanici č.5 se standardní a pro stanici č.1 se
sníženou průjezdní výškou.
Formou centrálních nákupů byly pořízeny z prostředků Fondu zábrany škod prvovýjezdová cisterna CAS
20/4000/240-S2T na podvozku Scania 4x4, velkokapacitní cisterna CAS 30/9000/540-S3VH na podvozku Tatra
815-7 6x6 a pět sad hydraulického vyprošťovacího zařízení LUKAS do výbavy CAS 20.
Z vlastních investičních prostředků byl pořízen vysokozdvižný vozík pro potřeby dílen ODTS a skladu USAR
odřadu. Z vlastních prostředků a také z darů městských částí jsme zakoupili pro stanici č.1 nový záchranný člun
Milpro s motorem Tohatsu.
Převodem od HZS Libereckého kraje, GŘ HZS ČR a od Ředitelství silnic a dálnic jsme bezúplatným převodem
získali celkem čtyři automobily Škoda Fabia II combi, dva automobily Škoda Roomster, dva automobily VW
Transporter T6, Renault Kangoo a Nissan Patrol, které budou sloužit zejména k hospodářským účelům. Správa
státních hmotných rezerv nám do opatrování svěřila technický kontejner pro stabilizaci objektů a výkopů.
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Nově pořízené vybavení pro jednotky HZS HMP
v roce 2020

ks Finanční prostředky

Strojní a technická služba

Automobilový žebřík AZ 40

2

47 000 000

Cisternová automobilová stříkačka CAS 20

1

7 500 000

Cisternová automobilová stříkačka CAS 30

1

8 000 000

Hydraulické vyprošťovací zařízení

5

2 400 000

Vysokozdvižný vozík

1

500 000

Záchranný člun + lodní motor

1

330 000

Motorové řetězové a kotoučové pily a příslušenství

32

1 000 000

Požární tlakové hadice

36
0

978000

Suché obleky pro práci na vodě

21

740000

Vazačské prostředky

25
0

554000

Lezecké vybavení

53
7

400000

Podoblek k suchému oděvu

70

230000

Vsazovací nástroj

9

300000

Nákup výbavy pro TA a rázových utahováku

27

300000

Obleky pro letecké záchranáře

4

160000

Nákup osvětlovacích systému

6

160000

Šavlová pila

11

145000

CELKEM ODTS

70 697 000
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TECHNICKÁ SLUŽBA
Úkoly technické služby v rámci HZS hl. m. Prahy jsou plněny v rámci Oddělení strojní a technické služby (ODTS).
Hlavní úkoly, které technická služba plnila v roce 2020, byly v souladu s 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.

Z uvedených úkolů stojí za zmínku konkrétně rozsáhlá obnova požárních tlakových hadic, vazačských prostředků a
nákup moderních suchých obleků pro práci na vodě, včetně podobleků. Dále pak obnova dosluhujících šavlových pil
za nové nebo pořízení vsazovacích nástrojů, kterými bylo vybaveno technické družstvo na každé stanici.

CHEMICKÁ SLUŽBA
Mezi hlavní úkoly oddělení chemické služby patřilo v roce 2020 zajištění jednotek PO ochrannými prostředky,
dezinfekčními činidly a dezinfekcí prostor v rámci preventivních opatření spojených s pandemií COVID-19. Směrem
k občanům hl. m. Prahy pak zejména zajištění výjezdu k zásahům s možností výskytu chemických, biologických a
radioaktivních látek. Součástí zásahu na nebezpečnou látku je vždy snaha o její charakterizaci a identi kaci
dostupnými detekčními prostředky. Na základě výsledků stanovení navrhuje směnový chemik postupy a opatření
veliteli zásahu ve vztahu k vlivu na zdraví zasahujících hasičů, obyvatelstva nebo životní prostředí. Druhou velkou
částí pracovní náplně je péče o věcné prostředky chemické služby (např. dýchací přístroje, protichemické ochranné
oděvy, detekční přístroje), která zahrnuje jejich údržbu, pravidelné revize, kalibrace a opravy.

Příslušníci oddělení chemické služby se podílejí na školeních a pravidelné odborné přípravě příslušníků z ostatních
stanic. Příslušníci chemické služby v roce 2020 vyjeli k 332 událostem, mezi které patřily zejména detekce oxidu
uhelnatého, neznámý zápach, nebezpečné zásilky, úniky a nálezy chemikálií, varny drog, znečištění vodních toků a 63
výjezdů bylo k zásahům s nutností výměny dýchací techniky u požárů velkého rozsahu. HZS hl. m. Prahy, ve
spolupráci s chemickou laboratoří Kamenice, zajišťuje CBRN modul (Modul České republiky na chemickou,
biologickou, radiologickou a jadernou detekci a odběr vzorků).
31
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V roce 2020 začalo oddělení chemické služby využívat k zajištění výjezdové činnosti dva nové technické automobily
typové řady MB Sprinter. První s označením „detekční“ slouží k zajištění výjezdů na nebezpečné látky a druhý
„technický“ k převozu materiálu, hlavně dýchací techniky a tlakových lahví, v případě velkých a dlouhotrvajících
požárů.
Významnými pomocníky pro zajištění efektivního procesu dezinfekce se stala nová zařízení, která doposud ve
výbavě jednotek PO nebyla třeba, a to tzv. fogátory (zařízení pro dekontaminaci suchou mlhou) nebo ltroventilační
jednotky pro zajištění ochrany dýchacích cest zasahujících hasičů.

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

V roce 2020 se, stejně jako ostatní součásti HZS HMP, výrazně podílelo na řešení situace kolem onemocnění
COVID-19. Z důvodu ochrany tohoto důležitého oddělení u HZS sloužily směny po téměř celou dobu COVID-19
v čtyřech čtyřiadvacetihodinových směnách, což umožňuje lepší zálohování v případě nákazy. Zároveň byla
nastavena preventivní opatření, jakými byly: výkon služby v rouškách / respirátorech, pravidelné preventivní AG
testování, bezkontaktní střídání a pravidelná desinfekce pracovišť. V první vlně onemocnění bylo KOPIS zaměstnáno
převážně hovory lidí, kteří se nedovolali na linku Krajské hygienické stanice (KHS) – hovory byly přijaty a následně
předány na KHS. Po celou „covid dobu“ se KOPIS stalo propojovacím bodem uvnitř HZS, přes které proudily
informace o příslušnících a zaměstnancích, kteří přišli do přímého kontaktu s onemocněním, nebo se u nich
onemocnění prokázalo. Stejně tak i informace o různých formách testování a jejich výsledcích, které byly předávaný
vybraným služebním funkcionářům. Další činností byla spolupráce s mobilními odběrovými a transportními týmy
HZS.
V roce 2020 odbavili příslušníci Krajského operačního a informačního střediska HZS hl.
m. Prahy 33 095 hovorů na lince 150 a evidovali 12 305 událostí.

CENTRUM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112
TCTV 112 je součástí Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy.
Telefonní centrum tísňového volání 112 je součástí Krajského operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy.
Systém Telefonního centra tísňového volání linky 112 je propojený se základními složkami integrovaného
záchranného systému, tedy umožňuje předání hlasového volání a datové věty všem krajským operačním střediskům
ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY
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Hasičskému záchrannému sboru ČR, Policie ČR a zdravotnické záchranné služby. Příslušníci Krajského operačního a
informačního střediska HZS hl. m. Prahy odbavující linku 112 komunikují i v anglickém a německém jazyce.
V roce 2018 přijalo Krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy 321 680
tísňových hovorů (tj. 89,7 % na linku 112 a 10,3 % na linku 150) z celkového počtu
2 289 149 hovorů v rámci HZS ČR, čímž se řadí na 1. místo v počtu přijatých hovorů
na tísňovou linku.
V roce 2020 bylo Telefonním centrem tísňového volání 112 odbaveno celkem 288 585 hovorů a odesláno celkem
42 661 datových vět na základní složky integrovaného záchranného systému z 311 110 odeslaných datových
v rámci HZS ČR (tzn. 13,7 % = nejvíc z ČR). Z toho 7 354 na HZS, 12 015 na PČR a 23 292 na ZZS.

KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Oddělení komunikačních systémů a oddělení informačních systémů zajišťují v oblastech jejich kompetencí zejména
podporu příslušníkům a zaměstnancům HZS hl. m. Prahy.
V souvislosti s epidemiologickým vývojem situace v ČR vznikla zvýšená potřeba zajištění bezkontaktních
informačních toků, tj. požadavkům v oblasti audio a videokonferenčních řešení. Oddělení komunikačních systémů
v této oblasti provádělo testování, nasazení, systémovou správu a uživatelskou podporu v oblasti audio a
videokonferenčních řešení u HZS hl. m. Prahy. Oddělení informačních systémů v souvislosti s epidemiologickou
situací zajistilo a nastavilo klíčovým uživatelům potřebné IT vybavení pro vzdálený přístup a práci z domova.
V rámci sjednocení kamerových systémů v návaznosti na řízení výjezdů z operačního střediska byl renovován
kamerový systémem na hasičské stanici v Modřanech, který bude zahrnut do bezobslužného systému stanic.
Již instalované systémy musely být vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím vybraných objektů demontovány a nově
instalovány. V souvislosti se zabezpečením bezobslužného výjezdu proběhla repase rozhlasových systémů jejichž
pomocí je prováděno fonické sdělení pro příslušnou jednotku.
Z důvodů zastarání analogového rádiového systému nebylo možné provést nařízenou kmitočtovou změnu
na stávající technologii. Pro zajištění pokrytí rádiovým signálem byla v digitální síti provedena instalace nezávislého
digitálního opakovače na kótu, která umožňuje pokrytí téměř celého území hlavního města. Této záložní komunikace
je využíváno v případě poruch v rádiové síti MV Pegas. V rámci koncových zařízení došlo k dokončení obměny
terminálů druhé generace.
Příslušníci oddělení infomačních systémů a oddělení komunikačních systémů ve vzájemné spolupráci zprovoznili
dočasné záložní operační středisko, včetně rozhraní pro jednoduché a efektivní přepojení telefonie z operačního
střediska. V rámci tohoto rozhraní byla nasazena i nová možnost kategorizování a blokování hovorů. Dále v rámci
pevné telefonie došlo k částečné obměně analogových zařízení na IP telefonii.
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V oblasti datových sítí byla nasazena nová bezpečnostní brána (UTM), která zvýšila zabezpečení vnitřního i vnějšího
síťového provozu HZS hl. m. Prahy a rozšířila možnosti vzdáleného přístupu. Na všech hasičských stanicích byla
zprovozněna zabezpečená bezdrátová síť a zajištěn přechod k novému poskytovateli internetového připojení.
V rámci informačního systému operačního řízení došlo k pořízení nových datových úložišť a aplikačních serverů,
které zajistí jeho zrychlení a bezpečnější provoz a tím dojde k zefektivnění zásahů u dopravních nehod. Ve
výjezdových vozidlech HZS hl. m. Prahy došlo k obměně polohového, navigačního a informačního přenositelného
zařízení.
Pult centralizované ochrany
V roce 2020 pokračoval rozvoj služby pultu centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy a přijímání dalších zájemců o
zajištění požární ochrany objektů touto formou. HZS hl. m. Prahy dálkové střeží více jak 500 objektů na území Prahy
nebo v jeho těsné blízkosti. Za účasti příslušníků jednotek požární ochrany z jednotlivých předurčených hasičských
stanic byly organizovány prohlídky připojených objektů a rozšiřovala se odborná příprava příslušníků související s
touto problematikou.
V tomto roce došlo k výrazné změně v uzavírání smluvních vztahů, kdy HZS začal uzavírat trojstranné smlouvy,
mezi: připojovaným subjektem / poskytovatelem zařízení dálkového přenosu (ZDP) / Hasičským záchranným
sborem. Současně došlo k zahájení přesmluvnění stávajících připojených objektů k novému poskytovateli ZDP. Jedná
se o stovky objektů, což pro oddělení KOPIS, které je koordinátorem služby PCO, znamená značný nárůst obejmu
práce – proto byla na KOPIS vytvořena nová pracovní pozice, která má tuto činnost na starosti. Přesmluvnění všech
objektů bude ukončeno v říjnu 2021, kdy stávajícímu poskytovateli ZDP končí smlouva.

KANCELÁŘ ŘEDITELE
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A PAM
U zaměstnanců v pracovním poměru činil stanovený objem platových prostředků 23 408 942 Kč. V průběhu roku
došlo k jeho úpravám. Konečný rozpočet pro rok 2020 dosáhl částky 21 498 386 Kč a byl plně vyčerpán.
Rozpočtem stanovený průměrný plat byl 35 831 Kč, výše skutečného průměrného platu dosáhla 37 940 Kč a
vyplývala z nenaplněnosti početního stavu. Skutečný počet zaměstnanců na konci roku byl 47.
U příslušníků ve služebním poměru byl objem prostředků na platy stanoven ve výši 503 582 976 Kč. Během roku
došlo taktéž k několika úpravám. Konečný rozpočet pro příslušníky činil 498 889 010 Kč a byl rovněž plně
vyčerpán. Rozpočtem stanovený průměrný plat byl 52 424 Kč, výše skutečného průměrného platu dosáhla
50 515 Kč a vyplývala z nenaplněnosti početního stavu a rozdílu platů odcházejících a nově příchozích příslušníků.
Počet příslušníků byl po úpravách stanoven na 823, skutečný průměrný počet dosáhl 796.
Zájem o práci u HZS hl. m. Prahy je vysoký, velká část zájemců ovšem neprojde přes
požadavky výběrového řízení. V případě zaměstnaneckých pozic je hlavním problémem
nedostatečná nanční atraktivnost v porovnání se soukromým sektorem.
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ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
Oddělení právní a organizační spadá pod Kancelář ředitele. Zabezpečuje právní agendu např. tím, že projednává
přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany, jednání mající znaky přestupku příslušníků, služební a pracovní
úrazy příslušníků a občanských zaměstnanců a řešení škodních událostí. 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.
Odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s agendou ředitele HZS hl. m. Prahy. Podílí se na přípravě a
vydávání interních aktů řízení a dalších řídících dokumentů organizace. Podílí se na dodržení výkonu spisového a
skartačního řádu, organizuje skartační řízení dokumentů HZS hl. m. Prahy a zaměstnancům poskytuje metodickou
pomoc při vedení e-SSL Ginis.
Podílí se na zajištění služebních a pracovních zahraničních cest, na zabezpečení sportovních, společenských, kulturních
či mimořádných akcí, organizovaných pod záštitou organizace. Kontroluje dodržení komplexního zajišťování ochrany
utajovaných informací u organizace. Podílí se na zabezpečení ochrany areálů, majetku HZS hl. m. Prahy a vedení
projektu fyzické bezpečnosti u organizace. Zabezpečuje výkon agendy základních registrů.

STÍŽNOSTI, PODNĚTY, JINÁ PODÁNÍ
Evidencí a částečně vyřizováním této agendy se zabývá právní oddělení ve spolupráci s dalšími dotčenými úseky. V
roce 2020 byly evidovány 3 stížnosti, 7 podnětů a 21 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 2020 odpovězeno a vyřízeno na 22 dotazů dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

ČINNOST V OBLASTI PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY
Psychologická služba, stejně jako celý sbor a společnost, čelilo výzvám, které přinesla pandemie nemoci COVID-19.
V rámci zvládání pandemie uvnitř sboru jsme se věnovali zejména péči o naše kolegy. V průběhu jarní vlny jsme
pracovali se všemi nemocnými, zajišťovali psychologickou i sociální podporu. Některým kolegům jsme taktéž
zařizovali materiální pomoc v karanténě. Po zbytek roku jsme kontaktovali každého nemocného a v případě potřeby
poskytovali psychosociální pomoc. Celkem jsme takto byli v kontaktu se 171 kolegy. Důsledky pandemie se promítly
také do množství intervencí, které poskytovali členové týmu posttraumatické péče v rámci kolegiální pomoci.
Členové týmu poskytli celkem 147 intervencí, což je více než dvojnásobek oproti roku 2019.
Při poskytování psychosociální pomoci osobám zasaženým různými mimořádnými událostmi psychologové a
členové týmu posttraumatické péče pracovali se 165 lidmi. Oproti roku 2019 zde došlo k mírnému nárůstu počtu
intervencí. Pro lepší zajištění návazné péče o zasažené osoby jsme navázali spolupráci s krizovými centry, nestátními
neziskovými organizacemi a systémem psychosociální intervenční služby v pražských nemocnicích. Pro svou
zásahovou činnost jsme také získali nové vybavení – zásahové batohy pro poskytování psychosociální pomoci.
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V roce 2020 pokračoval HZS hl. m. Prahy v aktivní informovanosti medií a veřejnosti. Jsou pravidelně zasílány tiskové
zprávy jak ze zásahů, tak ze cvičení a z oblasti prevence nebo preventivně výchovné činnosti. Zejména v oblasti
informací ze zásahů tak všechna média dostávají stejné informace v jednotné podobě včetně fotogra í. Do konce
roku 2020 bylo na všech sociálních sítích pražských hasičů přes 40.000 odběratelů. Na sociální síti Twitter je účet
pražských hasičů nejsledovanějším ze všech HZS krajů. Sociální pro l na síti Facebook slouží i ke sdílení informací
pro příslušníky a zaměstnance HZS hl. m. Prahy. Okruh vybraných příslušníků, který byl vytvořen, odborně a
koordinovaně poskytuje informace ve všech oblastech v rámci HZS hl. m. Prahy (Prevence, Ochrana obyvatelstva a
krizové řízení, IZS, PVČ).

INTERNÍ AUDIT A KONTROLA
Vnitřní kontrolní systém HZS hl. m. Prahy tvoří zejména vnitřní a řídicí kontroly a výkon interního auditu. HZS hl. m.
Prahy postupuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o nanční kontrole, prováděcí vyhláškou k zákonu o
nanční 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 2020 bylo u HZS hl. m. Prahy provedeno celkem 6 vnějších kontrol a 1 rezortní kontrola.

Kontrolami Odboru zdravotního zabezpečení MV ČR (celkem 5 hygienických kontrol oddělení ochrany veřejného
zdraví pracoviště Praha) nebyly zjištěny nedostatky.
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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řeší podnět a prošetřuje naši činnost v oblasti PCO, zatím nebylo vydáno
žádné pravomocné rozhodnutí.

Kontrolou MV-GŘ HZS ČR byly zjištěny nedostatky v oblasti inventarizace majetku, již během výkonu kontroly byla
HZS hl. m. Prahy stanovena opatření a průběžně jsou dále nastavována a realizována.

VNITŘNÍ KONTROLA
Vzhledem k tomu, že během roku 2020 došlo k odchodu interní auditorky, kontrolorky na pracovišti interního
auditu a kontroly HZS hl. m. Prahy, místo nebylo do konce roku 2020 obsazeno a rovněž vzhledem k situaci
v České republice v souvislosti s pandemií Covid-19 nebyly v roce 2020 provedeny žádné vnitřní kontroly.

INTERNÍ AUDIT
V roce 2020 byl proveden 1 interní audit. Kombinovaný audit na téma „Aplikace principů 3E při veřejném
nakupování prostřednictvím objednávek“, kdy cílem auditu bylo ověření hlavních cílů nanční kontroly, dodržování
pravidel souvisejících s organizačním zajištěním nanční kontroly, dodržování souvisejících závazných předpisů a
nastavení vnitřních předpisů, posouzení míry úspěšnosti naplnění principů účelnosti, hospodárnosti a efektivity
v auditované oblasti.

ÚSEK EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ FINANČNÍ
Rozpočet HZS hl. m. Prahy byl v roce 2020 stanoven ve výši 975 mil. Kč, z toho v oblasti mzdových a souvisejících
výdajů ve výši 722,6 mil. Kč, ostatních provozních výdajů ve výši 83,7 mil. Kč, sociálních dávek ve výši 13,3 mil. Kč a
v oblasti investic ve výši 155,4 mil. Kč.
Konečný rozpočet po úpravách dosáhl výše 1,151,6 mil. Kč. Mzdové prostředky a
související výdaje tvořily 61,9 %, prostředky na provoz 9,9 %, investiční prostředky 26,8
% a sociální dávky 1,4 %.
V rámci výše uvedených rozpočtových prostředků, HZS hl. m. Prahy přijal příjmy dle zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 22,3 mil. Kč, z toho téměř 19,6 mil. Kč z provozu pultů
centralizované ochrany a 2,7 mil. Kč z dopravních nehod. Dále byly přijaty příjmy z pojistného plnění ve výši 36 tis.
Kč a příjmy za zásahy u úmyslných jednání ve výši 5 tis. Kč. Dalšími mimorozpočtovými zdroji HZS hl. m. Prahy byly
příjmy z darů od fyzických a právnických osob (0,8 mil. Kč) a darů či dotací od městských částí Prahy a Hlavního
města Prahy (33,5 mil. Kč). Z fondu zábran škod obdržel HZS hl. m. Prahy částku 32,99 mil. Kč na obnovu požární
techniky. Z roku 2019 si HZS hl. m. Prahy převáděl nevyčerpané zůstatky ať už v podobě nároků
z nespotřebovaných výdajů nebo zůstatku na rezervním fondu ve výši cca 86 mil. Kč.
V roce 2020 byly vyčerpány provozní prostředky ve výši 112,3 mil. Kč a investiční prostředky ve výši 254 mil. Kč,
přičemž nevyčerpaný zůstatek prostředků byl převeden do roku 2021 a je součástí rozpočtu 2021 v podobě
nároků z nespotřebovaných výdajů.
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ODDĚLENÍ PROVOZNÍ A SPRÁVY MAJETKU
V oblasti správy majetku dlouhodobě probíhá prověřování a kontrola stavu jednotlivých objektů, vyhodnocování
těchto zjištění a plánování následných oprav. Oddělení zajišťuje drobné opravy, havarijní opravy, pravidelný servis a
revize zařízení, podílí se na přípravě generálních oprav objektů ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.
Od začátku roku 2020 byly Magistrátem hlavního města Prahy, vlastníkem téměř všech objektů, které HZS hl. m.
Prahy využívá, zahájeny opravy některých objektů hasičských stanic. Z akcí, které byly plánovány v roce 2019 na rok
2020 se podařilo provést celkovou opravu a zateplení fasády hasičské stanice Krč. Byla provedena generální oprava
garáží na hasičské stanici Petřiny, oprava a zateplení střechy a teras včetně výměny výplní otvorů směřujících na
terasy. Dále byla dokončena oprava přístavku hasičské stanice na Chodově a zároveň byla zahájena celková oprava
střechy hlavní budovy, která bude dokončena v prvním čtvrtletí 2021.
Na hasičské stanici Chodov byly zrekonstruovány povrchy dvora a manipulační plocha před vjezdem do garáží.
Velké rekonstrukce a opravy se dočkala také hasičská stanice v Satalicích, kde byly provedeny opravy povrchů dvora
a plochy před garážemi. Dále došlo ke kompletní rekonstrukci střechy na hlavní budově a generální opravě kotelny,
podlah v garážích vč. instalace nových automatických rolovacích vrat, která usnadňují jejich ovládání a zrychlují výjezd
jednotek ze stanice. V neposlední řadě došlo k opravám na centrální hasičské stanici na Praze 2 v Sokolské ulici, kde
je i sídlo krajského ředitelství. Na hasičské stanici byla dokončena rekonstrukce zastřešení administrativního objektu,
rekonstrukce teras na objektech staré a nové strážnice. Od září 2020 zde probíhá rekonstrukce sociálních zařízení a
rozvodů na objektu staré strážnice.
V roce 2020 pokračovaly práce na výstavbě nové hasičské stanice v Holešovicích, nancované ze státního rozpočtu.
Stavba již má téměř dokončenou fasádu, byla osazena výjezdová vrata do ulice Argentinská, v areálu probíhají práce
na terénních úpravách, práce na čerpací stanici PHM, dokončeny jsou areálové přípojky a venkovní rozvody.
V objektu probíhají práce na rozvodech zdravotně technických instalací, vzduchotechniky, měření a regulace,
rozvodech chlazení, vytápění elektroinstalací silnoproudu a slaboproudu. Byla dokončena trafostanice a předávací
stanice teplovodu. Předpokládané dokončení stanice je do konce roku 2021.

PLNĚNÍ KONCEPČNÍCH CÍLŮ
Oblast ekonomická
•

Optimalizace ekonomických činností a návazných procesů HZS hl. m. Prahy.

•

Stabilizace ekonomických procesů systémovým plánováním, včetně souvisejících smluvních úprav, a to jak
HZS hl. m. Prahy, tak dalších JPO.

•

Aktivní vyhledávání možností mimorozpočtového nancování projektů HZS hl. m. Prahy.

•

Stabilizace nančního řízení.

Na úseku IZS a OŘ jde zejména o nastavení normativů pro speci cké oblasti zásahové činnosti. V prvním čtvrtletí
byly zpracovány návrhy požární techniky a vybavení pro systemizované oblasti, zpracován plán nákupů.
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Oblast personální
V roce 2020 byla vlivem epidemiologické situace ztížena personální práce v oblasti plánování a řízení lidských zdrojů,
získávání a výběru zaměstnanců. Přijímání nových uchazečů bylo ovlivněno přerušením některých činností
potřebných pro přijetí. I přesto se v průběhu roku podařilo za dodržení přísných hygienických a protiepidemických
opatření přijmout 65 příslušníků a 14 zaměstnanců a sbor tak funguje téměř v plném obsazení.
Oblast podpory a připravenosti
•

Rekonstrukce objektů a areálů HZS hl. m. Prahy pro zabezpečení funkčních vlastností staveb a jejich
budoucí dlouhodobý rozvoj.

•

Projektová příprava a realizace stavby objektu technického a servisního zázemí HZS hl. m. Prahy.

•

Dokončení projektu systémového výběru, ověření funkčnosti a zajištění provozuschopnosti zdrojů vody
pro hašení požárů na území hl. m. Prahy.

•

Nastavení dílčích podpůrných činností pro zabezpečení základních funkcí HZS hl. m. Prahy, např.
systematizace očisty a údržby osobních ochranných prostředků, modernizace prostředků pro údržbu
izolačních dýchacích přístrojů atp.

•

Zintenzivnění spolupráce HZS hl. m. Prahy JSDH a HZS podniků v jejich hasebních obvodech při výcvicích,
školeních, taktických cvičeních atp.

Stav plnění úkolů

•

V návaznosti na jednání s Magistrátem hl. m. Prahy měla být vypsána soutěž na projekt výstavby objektu
pro technické a servisní zázemí v prostorách HS05 Strašnice, ale vzhledem k úsporným opatřením
v souvislosti s COVID-19 nebyla příprava zahájena.

•

Byly nastaveny dílčích podpůrné činnosti pro zabezpečení základních funkcí HZS hl. m. Prahy, např.
systematizace očisty a údržby osobních ochranných prostředků, modernizace prostředků pro údržbu
izolačních dýchacích přístrojů atp.

•

V průběhu roku 2020 byly příslušníci v jednotkách HZS hl. m. Prahy vybavení dvěma zásahovými oděvy.
Tento krok byl nutnou podmínkou pro spuštění systému průběžné údržby osobních ochranných
prostředků, která zahrnuje tzv. malou údržbu na hasičských stanicích a velkou údržbu na předurčených
stanicích HS02 Petřiny a HS11 Modřany. Související oblastí je evidence osobních ochranných prostředků,
včetně jejich údržby prostřednictvím technologie RFI. Zásahové obleky jsou již RFI čipy vybaveny a instalace
čipů do ochranných přileb a na dýchací techniků probíhá.

•

Zintenzivnění spolupráce HZS hl. m. Prahy JSDH a HZS podniků v jejich hasebních obvodech při výcvicích,
školeních, taktických cvičeních se nedařilo plně zajistit, vzhledem k omezením způsobeným COVID-19.
Nad rámec běžně prováděné odborné přípravy jednotek SDH byl v průběhu roku 2020 de nován
program společné odborné přípravy HZS hl. m. Prahy a jednotek SDH ve smyslu tematického zaměření a
organizační struktury. Dále byla stanovena témata a připraveny záměry pro taktická cvičení IZS a jednotek
PO, takovým způsobem, aby byly odbornou přípravou dotčeny všechny úrovně záchranného a
bezpečnostního servisu v Hlavním městě Praze.

Oblast jednotek HZS hl. m. Prahy
•

Systematizace a periodizace vyhodnocování stavu plošného pokrytí, ve vztahu ke střednědobému a
dlouhodobému výhledu.

•

Aktivní vyhledávání a zabezpečení vhodných pozemků pro budoucí výstavbu nových hasičských stanic a
zbrojnic dle potřeb dostatečného plošného pokrytí, v souladu s Koncepčním dokumentem rozvoje HZS hl.
m. Prahy.
40
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•

Příprava podkladů pro realizaci projektové dokumentace nových hasičských stanic, zbrojnic a skladového a
výcvikového areálu JPO dle potřeb dostatečného plošného pokrytí, v souladu s Koncepčním dokumentem
rozvoje HZS hl. m. Prahy.

•

Realizace stavby „nové“ hasičské stanice Holešovice a její následné přeřazení z kategorie P4 na C3.

•

Realizace umísťování výjezdových stanovišť ZZS hl. m. Prahy v objektech HZS hl. m. Prahy, v souladu s
uzavřeným memorandem mezi těmito organizacemi.

Stav plnění úkolů
Nové plošné pokrytí území Prahy jednotkami HZS HMP bylo schváleno MV GŘ HZS ČR včetně výhledu vzniku
nových stanic v Březiněvsi, Běchovicích a Stodůlkách. V roce 2020 byla připravena novelizace plošného pokrytí v
souvislosti s výstavbou hasičských stanice Holešovice a přípravě výstavby stanice Běchovice. Předpokládáme, že
v roce 2021 bude nové plošné rozmístění sil a prostředku jednotek PO v Praze předloženo ke schválení.
Probíhalo aktivní vyhledávání a zabezpečení vhodných pozemků pro budoucí výstavbu nových hasičských stanic dle
potřeb dostatečného plošného pokrytí, v souladu s Koncepčním dokumentem rozvoje HZS hl. m. Prahy. Vyhledávání
a příprava pozemků se za měřila na lokality Stodůlky, Vysočany a území Severního města (Březiněves nebo Bohnice).
Probíhala příprava podkladů pro realizaci projektové dokumentace nových hasičských stanic a skladového a
výcvikového areálu JPO dle potřeb dostatečného plošného pokrytí, v souladu s Koncepčním dokumentem rozvoje
HZS hl. m. Prahy.
V průběhu roku 2020 byla zpracována prostorová stude pro hasičskou stanici Běchovice. V současnosti řeší
Magistrát hl. m. Prahy výběr zhotovitele projektové dokumentace.
Probíhá realizace stavby „nové“ hasičské stanice Holešovice a její následné přeřazení z kategorie P4 na C3. Výstavba
hasičské stanice HS03 Holešovice byla zahájena na podzim 2019 a dokončení bude v listopadu 2021
Pokračuje se v realizaci umísťování výjezdových stanovišť ZZS hl. m. Prahy v objektech HZS hl. m. Prahy, v souladu s
uzavřeným memorandem mezi těmito organizacemi. Současný stav je takový, že došlo k dohodě o rozšíření
výjezdového stanoviště ZZS na HS06 Krč. Výjezdová stanoviště ZZZ hl. m. Prahy budou umístěna na nových
stanicích HS03 Holešovice a HS – Běchovice. V roce 2021 plánujeme zřízení výjezdového stanoviště ZZS hl. m.
Prahy v objektu stanice HS1 v ulici Sokolská (po přestěhování části personálu HZS do nové stanice v HS3
v Holešovicích).

Oblast prevence
• Koncepční a strukturované vytvoření podmínek pro provádění preventivně výchovné činnosti jak z úrovně
HZS hl. m. Prahy a SDH, tak i dalších spolupracujících subjektů na území hl. m. Prahy.
• Příprava součinnostního projektu „Městečko bezpečí“, jako odpovídajícího zázemím pro přípravu a
vzdělávání předškolní, školní, ale i dospělé populace hl. m. Prahy.
• Postupné vybavování příslušníků novými technologiemi v souladu s novými trendy a technologickým
rozvojem, zejména mobilními zařízeními pro výkon státní správy.
• Příprava širší selektivity varování s využitím nových technologických možností.
• Modernizace (digitalizace) jednotného systému varování a vyrozumění v souladu s koncepčními cíli MV –
GŘ HZS ČR.
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Stav plnění úkolů
PVČ je v rámci HZS HMP realizována v souladu se základním cílem a lozo í PVČ de novanými v Koncepci
preventivně výchovné činnosti pro období let 2019 – 2025 ve dvou rovinách:
• podpora vzdělávání ve školách (Program Výchova k bezpečí)
• příprava ostatních cílových skupin (Program Ochrana člověka za mimořádných událostí).
Vybudováním učebny PVČ v HS 11 a částečného zázemí pro potřeby PVČ v HS 5 a HS 2 je od roku 2014 PVČ
realizována systematicky a pro HZS HMP efektivním způsobem v průběhu celého školního roku. Za účelem zvýšení
úrovně PVČ v rámci SDH připravil HZS HMP již v roce 2019 v souladu s Metodickým pokynem starosty SH ČMS
č. 5/2017 pro zájemce z řad SDH kurz Instruktor PVČ. V důsledku epidemie COVID – 19 k jeho realizaci dosud
nedošlo.
Magistrát hl. m. Prahy pověřil Správu služeb hl. m. Prahy zadáním zpracování studie proveditelnosti.
Na podzim 2019 byla studie předána jednotlivým zainteresovaným subjektům. HZS hl. m. Prahy zaslal věcné
připomínky, o vypořádání zatím nemá zpětnou vazbu.
Koncem roku 2020 se začal v testovací verzi používat jednotný informační systém prevence, který by měl sloužit k
zefektivnění výkonu státního požárního dozoru. V roce 2021 by měl státní požární dozor plně tento systém
používat v rámci svého výkonu. Zároveň probíhají přípravy na plánovanou elektronizaci stavebního řízení, kde je
nutná spolupráce s nadřízeným orgánem, stavebními úřady a ostatními dotčenými orgány v rámci stavebního řízení.
Plnění úkolu je vázané na vydání České technické normy o Jednotném systému varování a vyrozumění a digitalizaci
Autonomního systému varování a vyrozumění, který je v majetku hl. m. Prahy a jehož koncové prvky využíváme.
Po vydání České technické normy o Jednotném systému varování a vyrozumění, kterou připravuje MV – GŘ HZS
ČR, bude modernizace prováděna v souladu s touto normou. Pro letošní rok je připravena instalace sedmy kusů
elektronických sirén. Jedná se primárně o obměnu za rotační sirény.
Nejdůležitější úkoly pro následující období
2021
-

Dokončit výstavbu stanice HS3 Holešovice ( nanční prostředky státního rozpočtu) a zahájit zde činnost
hasičů

-

Zajistit přípravu projektové dokumentace na výstavbu stanice Běchovice (z
Magistrátu hl. m. Prahy) – stavba vyvolaná dostavbou Pražského okruhu.

-

Realizovat ve spolupráci s Městským sdružením hasičů vybudování výcvikového polygonu v Běchovicích.

-

Příprava projektu „Zvýšení schopností HZS hl. m. na řešení mimořádných událostí“ spolu nancovaných
z fondu EU (REACT)

nančních prostředků

2022
-

Zahájit výstavbu administrativního objektu pro HZS HMP ( nanční prostředky státního rozpočtu)
v objektu stanice HS3 Holešovice.

-

Realizovat zřízení dočasné stanice HZS HMP v Březiněvsi.

-

Dokončit směnu pozemků Kyje – Vysočany a zajistit tak připravenost na výstavbu stanice Vysočany
v souvislosti s plánovanou dostavbou tunelového komplexu.

-

Realizace nákupů z projektu „Zvýšení schopností HZS hl. m. na řešení mimořádných událostí“
spolu nancovaných z fondu EU (REACT).

2023
-

Dokončit výstavbu administrativního objektu pro HZS HMP ( nanční prostředky státního rozpočtu)
v objektu stanice HS3 Holešovice.
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-

Zahájit výstavbu stanice Běchovice (z nančních Ředitelství silnic a dálnic) – stavba vyvolaná dostavbou
Pražského okruhu

-

Realizace nákupů z projektu „Zvýšení schopností HZS hl. m. na řešení mimořádných událostí“
spolu nancovaných z fondu EU (REACT).

ZÁVĚR
HZS hl. m. Prahy v roce 2020 plnit všechny stanovené úkoly i když plnění úkolů bylo značně ovlivněno pandemií
Covid-19. I přes značné množství nemocných a osob v karanténě nedošlo k přerušení činnosti na žádné stanici HZS
hl. m. Prahy ani na operačním a informačním středisku. Bezpečnost občanů v oblasti požárů a jiných mimořádných
událostí tak zůstala trvale zajištěna a k tomuto úkolu byly více než kdy v minulosti použity i jednotky SDH
městských částí. HZS hl. m. Prahy se nad rámec svých standardních úkolů zapojil do mimořádných úkolů při zvládání
pandemie COVID-19 a pomohl tak hl. m. Praze a zdravotnickému sektoru (ZZS, nemocnice apod.) zvládnou tuto
krizovou situaci.
Pro činnost HZS hl. m. Prahy je velmi důležité fungovat v kvalitních objektech rozmístěných tak, aby po celé Praze
byly zajištěny stanovené dojezdové časy a při velkých mimořádných událostech bylo možné ve velmi krátké době
soustředit potřebné množství sil a prostředků. To garantuje občanům Prahy velmi vysoký standard bezpečnosti standard výrazně vyšší než na ostatním území ČR. Z tohoto důvodu se značná část naší koncepční činnosti zaměřila
a i nadále bude zaměřovat na výstavbu nových stanic a na údržbu a rekonstrukci stanic stávajících. V této oblasti je
velmi nutná kooperace s Magistrátem hl. m. Prahy, protože značná část stanic je v majetku hl. m. Prahy a výstavbu
nových stanic i když třeba ze státního rozpočtu (např. nová stanice HS 3 Holešovice) nelze realizovat bez
spolupráce s hl. m. Prahou.
Plnění úkolů HZS hl. m. Prahy nelze zajistit bez moderní techniky. V roce 2020 byla dokončena pětiletá etapa
systémového nancování nákupu techniky pro HZS hl. m. Prahy v hodnotě cca 170 mil. Kč. Posledním nákupem
v roce 2020 byly dva automobilové žebříky v hodnotě 47 mil. Kč. Celkem bylo takto nakoupeno 22 kusů techniky.
Přesto, že se nám podařilo získat možnost i u nás realizovat nákupy techniky spolu nancované z EU (REACT) a
nakoupíme v letech 2022 a 2023 speciální techniku v hodnotě 76 mil Kč a formou centrálních projektů
prostřednictvím GŘ HZS ČR dostaneme další techniku za několik desítek mil Kč, tak zajištění nancování
modernizace zásahové techniky z nančních prostředků hl. m. Prahy pro nás bude i nadále nezbytností a rádi
bychom dojednali podmínky pro systémové nancování pro následující delší období.
Pro svou činnost na území Prahy potřebujeme kvalitní partnery z řad dobrovolných hasičů. Vedení HZS hl. m. Prahy
v roce 2020 realizovalo zcela nové principy zapojení činnosti jednotek SDH městských částí a hodláme pokračovat
v nastolené spolupráci s jednotkami SDH, které prokázaly akceschopnost při řešení mimořádných událostí. Hodláme
rozšiřovat okruh působnosti jednotek SDH do plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Pražští hasiči se těší obrovské oblibě u obyvatel hlavního města. 167 let chráníme Prahu a její obyvatele. Kvalitní a
dobře nancovaný sbor je naší prioritou.
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