
 

TED 8.2.5.1 Strana 1 
 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 3. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 19. 2. 2019 v 16:00 hod. 

3. patro, č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Mgr.  Jiří Koubek, DiS., Ing. Lubomír Brož, JUDr. Jakub  Drápal, M.Phil., Mgr. Karel Hanzlík, Ing. Jan Hora, 

MUDr. Tomáš Kaštovský, Milan Maruštík, RNDr.  Daniel Mazur, Ph.D., Mgr. Martin Pacovský, Mgr. Petr 
Prchal, MPA  

Omluveni: Mgr. Jiří Knitl  

Hosté: Mgr. Josef Macháček -  tajemník Výboru pro bezpečnost ZHMP, Ing. Eduard Šuster -  ředitel Městské 
policie hl. m. Prahy, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský - ředitel HZS HMP, MUDr. Jaroslav Valášek - 
náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče, plk. Ing. Zdeněk Bezouška - Krajské ředitelství Policie 
hl. m. Prahy, Libor Kousal - provozní náměstek SS HMP, Bc. Martin Wagner, MBA - starosta Městského 
sdružení hasičů Praha, Ing. Martina Hartmannová - náměstkyně starosty Městského sdružení hasičů 
Praha, Jiří Zloch - náměstek starosty Městského sdružení hasičů Praha, Michal Oplt - starosta Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Kolovraty   

Jednání řídil: Mgr.  Jiří Koubek, DiS. - předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP      
 

 

Text zahájení: 

Předseda Koubek přivítal členy výboru a hosty a zahájil jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP v 16:00 hod. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Zpráva KŘ Policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2019 

5. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2019 

6. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2019 

7. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2019 

8. Systém požární ochrany v Praze 

9. Zpráva o činnosti Správy služeb HMP za leden 2019 

10. Informace předsedy Komise RHMP pro nočního starostu Mgr. Jana Šterna 

11. Různé 

12. Závěr 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Ověřovatelem zápisu byl určen Mgr. Karel Hanzlík. 
přijato, pro:9, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

2. Schválení programu 

Program jednání výboru byl odsouhlasen přítomnými členy. 
přijato, pro:9, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

Náměstek primátora Ing. Hlubuček seznámil členy výboru a hosty se svou agendou týkající se oblasti bezpečnosti. 
Sdělil, že pravidelně svolává porady složek IZS. Řeší se i spolupráce s dalšími bezpečnostními složkami jako jsou celní 
správa, Armáda ČR a Městská policie HMP (dále jen „MP HMP“). Důležitou součástí celého procesu je i Správa služeb 
HMP (dále jen „SS HMP“), která má v gesci protipovodňovou ochranu, správu nemovitostí a odtahy vozidel. Za dobu 
3 měsíců, kdy zastává funkci náměstka primátora prošly Radou HMP důležité tisky, např. tisk k modernizaci letecké 
záchranné služby, plánované veřejné zakázky pro MP HMP - doplnění zálohovacích kapacit (servery), napojení 
objektů na PCO a realizace bezpečnostního přelivu na Hostivařské přehradě. Byla realizována analýza pocitu bezpečí 
prostřednictvím zadávacího řízení MP HMP. Výsledkem analýzy je zvyšování pocitu bezpečí jak obyvatel Prahy, tak i 
zahraničních návštěvníků. Jsou oblasti, ve kterých je z hlediska bezpečnosti stále pracovat jako např. pouliční 
kriminalita, drogová problematika atd. Dále se  zmínil o otevření dvou hasičských zbrojnic, v Újezdě u Průhonic a 
Lipence. Je nastavena spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městskými částmi na ochranu 
měkkých cílů. Konkrétně se jedná o instalaci citybloků. V tomto směru získala MČ Prahy 1 dotaci 80 mil. Kč na 
zlepšení celého stavu. Do budoucna by měly být instalovány výsuvné sloupky na místech, kde se nyní nacházejí 
citybloky a poté budou vytipována další místa, kde dojde k realizaci těchto opatření. Dalším projektem je 
bezpečností Checkpoint, který má zefektivnit kontrolu vozidel, která chtějí projet kolem americké ambasády. Na 
závěr upozornil na špatnou situaci v ulici Dlouhá v centru Prahy, zejména v nočních hodinách. Vznikají konflikty mezi 
návštěvníky nočních podniků a rezidenty. Byla vytvořena funkce nočního starosty, který je předsedou Komise Rady 
hl. m. pro nočního starostu. Tato komise má identifikovat jednotlivé problémy v souvislosti s nočním životem v Praze 
a přicházet s návrhy řešení. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - dotazoval se na termín jmenování Komise Rady hl. m. Prahy pro bezpečnost. 
 
náměstek primátora Hlubuček - odpověděl, že stále zvažuje, z kterých členů by se měla tato komise skládat. Myslí si, 
že by členové měli být odborníci z oblasti bezpečnosti. Navíc velice dobře fungují porady složek IZS i Výbor pro 
bezpečnost ZHMP. Je také důležité brát na zřetel, že ne všechny informace, které se probírají z oblasti bezpečnosti 
mají být zveřejňovány. Stále hledá formát této komise. Dále sdělil, že by část problematiky z oblasti bezpečnosti 
mohla převzít Komise Rady hl. m. pro nočního starostu, i když stále neví, co od ní očekávat. Konečné rozhodnutí by 
mohlo padnout do konce měsíce. 
 
člen výboru Hora - další otázka se týkala finančních prostředků na rekonstrukce služeben Policie ČR a MP HMP, které 
jsou v majetku městských částí. Dle jeho informací nebudou tyto prostředky vyděleny do separátních položek 
rozpočtu, tudíž zůstanou v investiční rezervě Rady na investice městských částí. Tím, že je omezena na tři investiční 
akce za rok, tak v praxi to bude znamenat, že skoro žádný ze starostů nepožádá o finance na rekonstrukce služeben. 
Budou se zaměřovat na velké investice. Dotázal se, zda tomu tak bude a co k tomuto rozhodnutí vedlo. 
 
náměstek primátora Hlubuček - odpověděl, že je v letošním roce na investice vyčleněno 19 mld. Kč. Rád by, aby se 
vyčerpaly. Během roku budou sledovat čerpání investičních prostředků a věří, že bude velký prostor, aby se z této 
rezervy čerpaly finance na již připravené projekty. V dubnu bude znán hospodářský výsledek za minulý rok. 
Nejpozději v červnu budou městským částem rozděleny finance, které se nevyčerpaly v loňském roce. Počítá se 
částkou minimálně 300 mil. Kč. Slíbil, že městské části, které počítají pro letošní rok s rekonstrukcí služeben, tyto 
peníze dostanou. 
 
člen výboru Hanzlík - je rád za ujištění, že peníze na rekonstrukci služeben městské části dostanou. Nabízí pomoc, 
aby se dosáhlo souladu v této věci. 
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náměstek primátora Hlubuček - dále sdělil, že bude kontaktovat zástupce dotčených městských částí a v případě, že 
budou mít veškeré náležitosti k rekonstrukci či stavbě, pak se finance zajistí prostřednictvím účelových dotací. 

 

4. Zpráva KŘ Policie HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl plk. Ing. Zdeněk Bezouška z Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy. Sdělil, že za 
leden 2019 bylo zjištěno 4 084 trestných činů, což je o 364 trestných činů méně než za leden 2018. Výkyvy ve 
statistice zaznamenali u násilné kriminality, krádeží a vloupání a neoprávněného držení platebních prostředků, kde 
došlo k mírnému nárůstu než v lednu 2018.  Z dlouhodobého hlediska (od roku 2015) dochází ve všech oblastech 
trestné činnosti ke standardnímu poklesu. V rámci dopravní situace došlo k poklesu u počtu dopravních nehod. 
Výjimkou je nárůst počtu dopravních nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti, za což může zejména sjízdnost vozovek 
v tomto období. Na závěr informoval o zapojení Policie ČR k dodržování veřejného pořádku při různých sportovních 
či kulturních akcích. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - dotazoval se na asistenci Policie ČR při florbalových utkání Sparty Praha. 
 
plk. Bezoušek - odpověděl, že asistence Policie ČR u sportovních utkání není standardní. V rámci poznatkové činnosti, 
kdy hrozí střet skupin fanoušků zajišťují asistenci preventivně, aby nedošlo k narušení veřejného pořádku. 
 
ředitel Šuster - reagoval s tím, že tato florbalová utkání navštěvují fotbaloví fanoušci Sparty Praha. 
 
člen výboru Hanzlík - dotazoval se, zda má Policie ČR do budoucna vytvořenou koncepční personální strategii, díky 
které by se personální stav u Policie ČR zlepšil. Uvedl příklad, kdy uchazeči, kteří nesplní nejpřísnější kritéria u 
přijímacího řízení mohou vykonávat jinou činnost. 
 
plk. Bezoušek - odpověděl, že přistoupili k dalším aspektům, které zatraktivní práci u Policie ČR. Využívají sociální 
sítě, zúčastňují se veletrhů pracovních příležitostí. Je vytvořena pracovní skupina, která pracuje po celé České 
republice. Jezdí po krajských ředitelstvích a úřadech práce, a hledají cesty, jak přilákat do Prahy nové uchazeče, 
jelikož v některých krajích je přebytek policistů. Dále je nastavena spolupráce v rámci krajů, kdy na 2 měsíce policisté 
vypomáhají na území Prahy. Je jim poskytnuto ubytování a stravování. Samozřejmě je možné, aby daný policista 
zůstal a pracoval v Praze. U přijímacího řízení jsou dominantní psychotesty. Při neúspěchu si může za rok či dva 
uchazeč psychotesty zopakovat. U fyzických testů je také možnost se znovu připravit a zopakovat je. Dále zmínil další 
benefit pro policisty ve výkonu služby, kteří získají pro Policii ČR nové posily, a to formou finančního ocenění. 
 
člen výboru Drápal - dotazoval se na aspekt ze statistiky, kdy došlo k poklesu kriminality o 8 %, ale objasněnost 
poklesla zhruba o 20 %. Jaké je vysvětlení tohoto neúměrného poklesu?  
 
plk. Bezoušek - odpověděl, že se nejedná o přímou úměru, jelikož ne každá TČ je ihned objasněna. Navíc na konci 
roku dochází k personální obměně, kdy odchází zkušení policisté (služebně starší), kteří mají velký podíl na objasnění 
trestných činů. 
 
člen výboru Prchal - dotazoval se zda by bylo možné do měsíční zprávy přidat i průměry za loňský rok, aby byla 
statistika více vypovídající. 
 
plk. Bezoušek - odpověděl, že tento údaj bude zahrnut do příští zprávy. 

5. Zpráva MP HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Informoval, že MP HMP řešila za leden 2019 114 
000 přestupků. Průměrně přijmou na linku 156 cca 700 tísňových volání. Bylo uloženo cca 5000 domluv, 10 000 
pokut a 110 000 přestupků bylo nahlášeno správním orgánům. V rámci personální situace je nyní podstav 345 
zaměstnanců MP HMP. Dále provedl komentář k Analýze pocitu bezpečí. Tento průzkum veřejného mínění je 
zadáván periodicky od roku 1997. Byla oslovena stejná agentura, která prováděla tuto analýzu v roce 2010 a 2015. 
Byla ponechána metodika i způsob oslovování respondentů. Rozdíl byl v počtu respondentů, který se navýšil. 
Výsledkem této analýzy bylo, že 90 % obyvatel Prahy se cítí bezpečně v místě trvalého bydliště a u turistů to bylo 100 
%. U obyvatel Prahy je to nejvíce zaznamenané číslo za celou dobu, kdy se analýza provádí. Podklady k analýze mají 
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k dispozici všichni preventisté na jednotlivých městských částech. Respondenti zmínili oblasti, které jsou 
problematičtější jako jsou drogy, vandalismus, pouliční kriminalita, kapesní krádeže. U všech došlo k poklesu 
závažnosti, jak jsou mezi obyvateli vnímány. Na závěr sdělil, že s prací Policie ČR je spokojeno 79 % respondentů a s 
prací MP HMP je to 73 %, čili jde o nárůst oproti předešlým číslům. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - dotazoval se na nesoulad v celkovém počtu přestupků proti veřejnému pořádku a součtu 
jednotlivých druhů přestupků. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že není možné mít přesná čísla z důvodu evidence a oznamování jednotlivých přestupků. 
 
člen výboru Hora - vznesl dotaz, zda by bylo možné dodat statistiku, v rámci pokut uložených na místě, kolik jich bylo 
zaplaceno na místě a kolik prostřednictvím složenky. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že jsou schopni doložit, kolik pokut bylo na místě zaplaceno a kolik jich bylo nezaplaceno. 
Za loňský rok to činí zhruba 60 % zaplaceno a 40 % nezaplaceno. Nedostanou se ale k číslům, kolik jich bylo 
zaplaceno prostřednictvím složenky. Většina těchto pokut spadá do exekucí pod celní správu, další část se hradí na 
výzvu správního orgánů a část se uhradí složenkou. A tato čísla by byla velmi nepřesná. 
 
předseda Koubek - požádal o komentář k nárůstu počtu přestupků v dopravě z cca 73 000 za leden 2018 na skoro 
108 000 přestupků za leden 2019. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že tento nárůst souvisí s nastavením měření rychlostí a z dohledové činnosti v zónách 
placeného stání. 
 
předseda Koubek - požádal o komentář k možnosti řešení přestupku formou domluvy s účinností od 1. 1. 2019. 
 
ředitel Šuster - sdělil, že v minulosti, kdy nebylo možné řešit přestupky domluvou byl velký problém. Vítají možnost 
řešit méně závažné přestupky formou domluvy.  
 
člen výboru Drápal - vznesl dotaz na důvod nárůstu počtu přestupků u dopravy v klidu - modrá zóna a fialová zóna. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že rostoucí počet přestupků neznamená snížení respektovanosti. Důvodem je frekvence a 
lokalita, kde jsou vozidla kontrolována. V loňském roce byly rozšířeny zóny placeného stání na Praze 4, Praze 5 a 
Praze 6. Také je důležité, v jaké kvalitě výstupy z tohoto monitoringu jsou, aby mohly být vyhodnoceny. Jedná se o 
95 % případů, které jsou oznamovány správnímu orgánu. 

 

6. Zpráva ZZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče. 
Konstatoval, že ve všech sledovaných ukazatelích došlo k nárůstu cca o 2 %. Jedná se o trend, který sledují 
posledních 10 let a nejedná se o nic alarmujícího. Nároky na ZZS HMP jsou rok od roku vyšší a s tím je počítáno. 
Uvedl, že výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci řeší 90 % případů, což je celoevropský trend. Záchranáři 
mají větší kompetence. Lékaři jsou vyčleňováni pouze k nejtěžším případům. Letecká záchranná služba zasahovala za 
leden ve 40 případech. Bylo to dáno zejména přívětivým počasím k jejímu využití. Primární úspěšnost v Praze u 
resuscitací je velmi vysoká. Téměř v polovině případů je resuscitace úspěšná. Úspěšnost se pravidelně pohybuje 
kolem 42 % již 10 let. Dalším aspektem jsou i velké nemocnice disponující nejširším spektrem péče. Je zde sedm 
koronárních jednotek s možností intervenční kardiologie, což je na Prahu velmi vysoké číslo. Spolupráce s IZS je 
každoročně na vyrovnané úrovni. Doufá, že se více rozvine spolupráce s Policií ČR a MP HMP v podobě first 
reponderů, což znamená, že hlídky jsou vybaveny automatickými externími defibrilátory. V případě dřívějšího 
příjezdu než ZZS HMP mohou začít ihned defibrilovat. Na závěr se zmínil o potížích při předávání pacientů do 
zdravotnických zařízení. Za leden jich bylo evidováno pět a všechny byly vyřešeny s vedením nemocnic. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - dotazoval se na důvody častějších zásahů letecké záchranné služby ve Středočeském kraji, než v 
jiných krajích. 
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náměstek Valášek - odpověděl, že Ministerstvo zdravotnictví ČR určuje, kde bude sídlo letecké zdravotnické služby. 
ZZS HMP ve spolupráci s Policií ČR má zákonnou povinnost provozovat leteckou záchrannou službu pro území Prahy 
a Středočeský kraj a v noci pro celé Čechy, tak kde je potřeba. Je to státem garantovaná služba. Středočeský kraj 
základnu pro leteckou záchrannou službu nemá. Navíc na území Prahy se nachází všechna specializovaná 
zdravotnická zařízení. Z těchto důvodu je tato služba organizovaná z Prahy. Letecká záchranná služba je financována 
z rozpočtu města Prahy a od roku 2015 hradí Středočeský kraj polovinu těchto nákladů. 
 
člen výboru Pacovský - dotazoval se na pokrok při jednáních s vedením Nemocnice Na Bulovce v návaznosti na potíže 
při předávání pacientů. 
 
náměstek Valášek - odpověděl, že Nemocnice Na Bulovce ztratila statut traumacentra i statut iktového centra, navíc 
kardiologie je v soukromé sféře. Jednotlivé budovy nejsou v dobrém technickém stavu. Je to však nejvytěžovanější 
nemocnice v celé Praze. Za loňský rok transportovala ZZS HMP do této nemocnice více jak 23 000 pacientů. Západ 
Prahy je velice dobře pokryt zdravotnickou péči, zato v severní části Prahy se nachází pouze Bulovka. Jednání s 
vedením nemocnice proběhlo 22. ledna 2019. Z této schůzky vyplynulo, že dalším problémem je nedostatek 
personálu. Vybudovali urgentní příjem, který plně nezapadl do struktury nemocnice, proto tam vznikají časové 
prodlevy. Poznamenal, že fakultní nemocnice jsou cílem i pro středočeskou záchranku, jelikož ani ve středních 
Čechách není vybudovaná centrová péče tak jako v Praze. Na Bulovku jsou transportování pacienti z okresů Mělník, 
Mladá Boleslav a dalších. Je potřeba tyto problémy řešit i na úrovni ministerstva, jelikož nemocnice jsou spravovány 
státem. 

 

7. Zpráva HZS HMP k bezpečnostní situaci v HMP za leden 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS HMP. Uvedl, že v lednu provedli 827 
výjezdů. Z toho 165 byly požáry, jejichž přímá škoda byla vyčíslena na  8 mil. Kč. Zasahovali u tří větších mimořádných 
událostí. Jedna se týkala nehody kamionu, další byly sesuv půdy a požár v garáži rodinného domu. Upozornil na 
významné personální problémy. Aktuálně chybí 52 zaměstnanců, zejména se jedná o řidiče hasičských aut (tzv. 
strojníky). HZS HMP není schopen dlouhodobě konkurovat, jelikož jsou zařazeni do tabulkových platů, které jsou 
stejné pro celou Českou republiku, ale s rozdílem, že v Praze jsou jiné náklady i velká konkurence na trhu práce. 
Zatím to řeší změnou poměru počtu hasičů a strojníku. To lze, ale jen do určité míry. Bude potřeba přistoupit k 
určitým kompenzacím, ale nikoliv platovým. Proběhla schůzka s radním pro bytovou politiku a město rozhodlo, že 
chce řešit priority pro vybrané profese. Rád by, aby jednou ze skupin byli i profesionální hasiči. 

 

8. Systém požární ochrany v Praze 

Prezentaci o systému požární ochrany provedl brig. gen. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS HMP. Na úvod se zmínil o 
začlenění HZS HMP do systému požární ochrany. Plošně patří Praha k nejmenším územím, zato s největším počtem 
osob i mimořádných událostí. Upozornil na fakt, že přes polovinu všech zásahů tvoří tzv. technické zásahy (např. 
odklízení pohonných hmot u autonehody atd.). Také je v Praze i větší četnost požárů s vysokými škodami. Dále se 
zaměřil na nejdůležitější agendy, které HZS HMP vykonává. Patří k nim požární prevence, ochrana obyvatelstva, 
nouzové přežití a krizové řízení, havarijní a krizové plánování a plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany. V 
další části prezentace okomentoval charakteristiku jednotek požární ochrany. Hlavním rozdílem mezi jednotkami 
jsou aktivační časy, kdy musí proběhnout výjezd k zásahu. Je to dáno zákonem. Na území Prahy se nachází 10 
výjezdových základen HZS HMP, s tím, že 11. výjezdová základna se nachází na území Pražského hradu a organizačně 
spadá pod GŘ HZS ČR. Umístění jednotlivých hasičských základen vychází z historických souvislostí. Neodpovídá to 
však vývoji města, zejména po obvodu, kdy se rozvíjí bytová zástavba a komerční a průmyslové areály. Plošné pokrytí 
jednotkami požární ochrany vychází z metodiky, která je součástí vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany. Na základě výpočtu stupně nebezpečí území obce jsou nasazovány jednotlivé síly a 
prostředky. Okomentoval mapu pokrytí jednotek požární ochrany na území Prahy. Celkový systém výstavby 
hasičských zbrojnic pro dobrovolné hasiče je nesystémový, jelikož jsou území, kde je dostatek hasičských zbrojnic a 
oproti tomu jsou místa, která nejsou plně pokryta. Dále uvedl, že k jednotlivým zásahům jsou vysílány síly a 
prostředky na základě stupně poplachu, který je dán vyhláškou hl. m. Prahy. Nyní za největší problém považuje 
nárůst průmyslových, a pak zejména skladovacích areálů. Dále se zaměřil na zapojení jednotek dobrovolných hasičů 
do systému požární ochrany. Zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů je městská část, ale významné 
finanční prostředky dostávají od Magistrátu. Zdůraznil, že dobrovolnost spočívá, že člen jednotky se dobrovolně 
zaváže plnit určitá pravidla daná závaznými předpisy. Člen jednotky musí mít zdravotní způsobilost a odbornou 
způsobilost. Starosta městské části je odpovědný za akceschopnost své jednotky, jak po stránce vybavenosti, tak i po 
stránce personální. Městské sdružení hasičů je zapsaný spolek řídící se určitými stanovami, jehož součástí mohou být 
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lidé napříč všemi věkovými skupinami. Pro HZS HMP je partnerem pro jednání a spolupráci, jelikož z těchto členů se 
stávají členové jednotky. Zejména na menších městských částech jsou sdružení důležitou součástí pro zajištění 
fungování veřejného dění. Upozornil na omezení v systému požární ochrany. V rámci legislativy se jedná o absenci 
sankcí v případech, kdy bude zjištěna nefunkčnost u jednotky. Pokud se cítí člen jednotky ohrožen na životě, může 
odmítnout provést zásah. Profesionální hasiči složili přísahu a nasazují život při každém zásahu. V rámci špatně 
nastavené personální politiky, v pracovních dnech v dopoledních a odpoledních hodinách, jsou jednotky sboru 
dobrovolných hasičů neakceschopné. Nejpodstatnější omezení je ve finanční sféře. HZS krajů nemají od roku 2011 
významné prostředky na investice. Od Ministerstva vnitra mají jednotky milionů (16-20), což je na investice málo. 
Proto HZS krajů čerpají finance z evropských fondů. Každý kraj dostal v průměru 155 mil. Kč za dva roky, mimo 
hlavního města Prahy. Z důvodu, že Praha je bohatý region, tak nemají oprávnění z těchto fondů čerpat. Z těchto 
důvodů začala spolupráce s Prahou a z grantového programu získali 170 mil. Kč, z nichž se nakoupilo 10 hasičských 
aut a jeden vysokozdvižný žebřík. Byla pořízena vozidla s vysokotlakou technologií, která spotřebuje mnohem menší 
objem vody a hasí s větší efektivitou. Jako vizi do budoucna vidí spojení zdrojů z resortu Ministerstva vnitra ČR a 
Prahy. Rád by, aby došlo k systemizaci financí a cílů v systému požární ochrany. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Brož - dotazoval se na zájem dětí o požární sport. 
 
Ing. Hartmanová (Městské sdružení hasičů HMP) - odpověděla, že v Praze se nachází cca 30 kolektivů mladých hasičů 
s 600 dětmi ve věku od 3 - 18 let. Pracují s přípravkou s dětmi od 3 - 6 let, pokračují mladší děti ve věku od 6 - 10 let. 
Tato věková kategorie má největší zastoupení. Kvalitní zastoupení je i v kategorii starších dětí a dorostu. Základna 
pro pomoc profesionálních hasičů při zásazích do budoucna určitě je. 
 
člen výboru Hora - vznesl dotaz na variantu, kdy město zakoupí techniku, půjčí ji HZS HMP a po nějaké době ji předá 
jednotce sboru dobrovolných hasičů. A dále ho zajímá vize do budoucna, jak pomoci jednotkám sboru dobrovolných 
hasičů, aby mohli lépe pomáhat a HZS HMP, aby své úkoly zvládal efektivněji. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že tato myšlenka již byla na centrální úrovni. Má to řadu výhod, např. určitá 
standardizace prostředků. Od profesionálch hasičů se čeká prvotní zásah, proto je potřeba mít i dostatečné množství 
hasiva a technických prostředků. Dobrovolní hasiči   by měli velmi účinně dělat další podporu při zásahu. Navíc je pro 
tuto možnost i opora v zákoně o požární ochraně. Na druhou otázku odpověděl, aby si město stanovilo priority, které 
mohou měnit. V minulosti to byly např. aktivační systémy a výstroj, následně se priority měnily na investice či 
obměně hasičské zásahové techniky atd. Historicky jsou peníze vynakládány velmi nesystémově. 
 
člen výboru Pacovský - dotazoval se, zda je možné legislativně změnit status dobrovolných hasičů, zejména při 
různých mimořádných událostech. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že by muselo dojít k legislativním změnám. Město je jeden ze subjektů, který může 
podat podnět k legislativní změně. Bude zapotřebí pečlivá příprava i zvládnutí připomínkového řízení. Naproti tomu 
stávající legislativa hodně věcí řeší, ale nejsou dotaženy souvislosti a návaznosti. Velká mimořádná událost typu 
povodně má predikovatelnou prognózu, na kterou se lze připravit. To co zřizovatelé nevnímají jako potřebu je 
personální složení a nábor nových hasičů. Bylo by dobré, aby městské části měly pobídkový systém a personální 
politiku a intenzivně spolupracovali s velitelem jednotky, tak se starostou sdružení. Velitel jednotky nemá mnohdy 
ani systém dosažitelnosti svých lidí. Nevidí nutnou legislativní změnu, ale utřídění si priorit a ty realizovat s městem, 
jelikož celý systém financuje. 
 
člen výboru Mazur - dotazoval se jak jsou daleko s optimalizací návrhů v systému požární ochrany, a jaké jsou 
problémy v jejich realizaci. 
 
ředitel Hlinovský - odpověděl, že se jedná o komplex problémů, ale klíčové jsou finance. Nejsložitějším projektem je 
hydrantová síť za miliardy korun. Zde je na místě pečlivá příprava, plánování a investice na řadu let dopředu. V Praze 
je na hašení používaná voda z vodovodního řadu pitné vody, ale v tuto chvíli není jiného řešení. Probíhá intenzivní 
spolupráce s Pražskými vodovody a kanalizacemi. Dohodl se plán a z 30 000 hydrantů je funkčních 300. Nyní pokročili 
dále. Hydrantová síť je zmapovaná, je zanesena do GISu garantovaných zdrojů vody. Opět zopakoval plánování 
priorit pro systém požární ochrany, které by se tak financovaly účelněji.  V tomto směru nabízí i spolupráci. V 
loňském roce zaktualizovali systém plošného pokrytí, zaktualizovali stupně nebezpečí a nastavili parametry pro 
vybudování nových hasičských základen. 
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9. Zpráva o činnosti Správy služeb HMP za leden 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Libor Kousal, provozní náměstek SS HMP. Informoval o kontinuální kontrole částí 
protipovodňové ochrany. Proběhla kontrola funkčnosti Komoko (Komořansko Modřanský Koridor), kde se prověřil 
stav elektřiny a funkčnost čerpadel. Provedli prověření techniky po zimních měsících, kdyby rychleji odtával sníh ze 
Šumavy. V lednu provedli 831 odtahů. Na úseku odtahů dostali 177 oznámení z toho 43 bylo odesláno na místně 
příslušný správní úřad a 18 vraků bylo ekologicky zlikvidováno. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - dotázal se na posun v projednávání novely zákona týkající se vraků. 
 
předseda Koubek - odpověděl, že není žádný posun v této věci. 

 

10. Informace předsedy Komise RHMP pro nočního starostu Mgr. Jana Šterna 

Na úvod sdělil, že je rád za pozvání na tento výbor z důvodu, že institut nočního starosty je novou záležitostí v Praze. 
Může vysvětlit, co vše jeho role obnáší a jaký je její smysl. Uvedl, že noční starosta je koncept, který funguje na 
evropské bázi již dlouho a název noční starosta byl ponechán, aby se přihlásili k institutu, kterým se inspirovali. 
Náplní práce nočního starosty je, aby se koncepčně zabýval nočním životem v Praze, jeho kultivací a udržitelným 
rozvojem. Vysvětlil, že, noční život je rozsáhlá oblast, která zasahuje do mnoha oblastí lidského života a je důležitá i 
pro samotné město z hlediska kulturního, sociálního a ekonomického. Na druhou stranu vyvolává i řadu problémů. 
Nové vedení města chce tímto nastavit určitá pravidla s cílem nalézt vyváženost mezi nočním životem návštěvníků 
Prahy, rezidenty a subjekty podílející se na nočním životě v Praze. Informoval, že všechny tyto záležitosti budou 
projednávány na Komisi Rady hl. m. Prahy pro nočního starostu. Členové komise jsou zástupci ze všech oblastí 
zainteresovaných do nočního života v Praze. Jedná se např. o zástupce MP HMP, dále zástupce nočních klubů Roxy, 
MeetFactory a dalších, kurátora pražských náplavek, zástupce Prahy 1. Na této platformě má docházet k diskuzi, 
definování problémů a k návrhům určitých řešení či opatření. Jedna z věcí, kterou se zabývá je zlepšování přímé 
komunikace s turisty, kteří jsou do velké míry zdrojem problémů, který se pojí s nočním životem. Dalším úkolem k 
řešení je zlepšení situace v centru Prahy, zejména v Dlouhé ulici. Za několik let tam vznikl tak vysoký počet klubů, že 
už je celá situace neúnosná. Chtějí se zaměřit na komunikaci s provozovateli klubů. Konkrétně, aby byli součástí 
řešení a starali se o dění nejen uvnitř klubu, ale i venku před klubem. Také by se chtěli zasadit o zákaz 
organizovaných skupin turistů typu Pub Crawl. Dalším možným opatřením bude uzavření konkrétních oblastí pro 
vozidla v nočních hodinách, mimo rezidentů. Upozornil na možný vznik vyhlášky, která by umožnila městským 
částem, aby ve vybraných lokalitách ne jejich území stanovovaly zavírací dobu. Bude se jednat o poměrně silný 
nástroj k regulaci nočního života a k přimění provozovatelů klubů k jednání o této problematice. Nyní je návrh 
vyhlášky v připomínkovém řízení u městských částí a bude trvat do půlky dubna. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Pacovský - dotázal se na jeho působnost, zda se bude soustředit na centrum města či bude i v jiných 
oblastech jako jsou Praha 2, nebo Praha 3. 
 
Mgr. Štern - odpověděl, že jeho působení není místně omezeno. Nyní jako prioritní se vytyčila situace v Dlouhé ulici a 
je nutné ji řešit. Samozřejmě ví, že na Praze 2 je dlouhodobým problémem Náplavka, ale zároveň dobře funguje 
institut kurátora náplavek. Vznikla nová koncepce provozu Náplavky během letních měsíců a v letošní sezóně má být 
uvedena v praxi. Věří, že přispěje ke zlepšení situace v této oblasti. 
 
člen výboru Hanzlík - dotázal se zda má Mgr. Štern zkušenosti s řešením veřejného pořádku. 
 
Mgr. Štern - odpověděl, že nemá zkušenost s řešením veřejného pořádku, ale posledních 6 let byl organizátorem a 
spoluzakladatelem několika kulturních center. Jeho zkušenosti jsou především ze strany provozovatele.  
 
člen výboru Hanzlík - pokračoval, že stále nevnímá z této funkce přidanou hodnotu a vnímá ji jako suplování činnosti 
pořádkových institucí. Dotázal se, zda bude on a jeho tým navštěvovat vytipované lokality a bude fungovat v oblasti 
prevence, nebo budou řešit konkrétní podněty. 
 
Mgr. Štern - odpověděl, že jeho práce má vycházet z koncepčního přístupu na základě komplexní analýzy, která 
vyhodnotí nejdůležitější oblasti k řešení. Výstupem jeho práce budou návrhy opatření, která budou schvalovat Rada 
HMP, nebo Zastupitelstvo HMP, či městské části. Myslí si, že spousta problémů bude řešena i komunikací s 
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provozovateli klubů. Rozhodně svou práci nevnímá jako suplování bezpečnostních složek, ale jako doplněk ke 
zlepšení situace. 
 
člen výboru Hanzlík - přimlouval by se ke zvážení používání slova starosta, jelikož je dost matoucí. Podotkl, že 
přijímání funkcí z lokalit, kde mají určitou tradici, překlopit někdy úplně nelze. 
 
předseda Koubek -  souhlasí s Mgr. Hanzlíkem, že zkušenosti z jiných lokalit nejsou úplně přenositelné, jelikož si 
dohledával informace o nočních starostech z jiných měst, např. Amsterdamu. Ale ocenil, že mají vytipované cíle, kam 
by se chtěli ubírat. Dotázal se, jak v dohledné době jsou schopni realizovat úkoly, které zde byly řečeny (např. 
vyhláška o regulaci provozní doby klubů, či zákaz vjezdu vozidel do určitých lokalit). 
 
Mgr. Štern - odpověděl, že vše zmíněné se týká kolem situace v Dlouhé ulici. Myslí si, jelikož vychází z komunikace se 
zástupci Prahy 1, že část opatření se dá stihnout na letošní letní sezónu. Vyjednávání se zástupci klubů již probíhá. 
Dále se řeší technické možnosti uzavření ulic. Nyní je to v kompetenci radního pro dopravu na Praze 1. Vyhláška by 
mohla být účinná od začátku letních měsíců, pokud bude dodržen harmonogram připomínkového řízení a následně 
bude schválena v Zastupitelstvu HMP.  Vyjádřil se k institutu nočního starosty, s tím že pouze naplňuje jeden z bodů 
koaličního jednání a snaží se jej realizovat co nejlépe. 
 
člen výboru Kaštovský - myslí si, že úloha nočního starosty je spíše v koordinaci činností mezi Magistrátem a Prahou 
1 v řešení problémů s nočním životem. Vznesl dotaz zda je jeho úloha pouze represivní, nebo bude noční život i 
rozvíjen. 
 
Mgr. Štern - souhlasí s první poznámkou, kterou vznesl MUDr. Kaštovský. Dále uvedl, že to není jen o represi, ale i o 
udržitelném rozvoji nočního života. Pokud se podaří zlepšit situaci v Dlouhé ulici, pak má tato funkce smysl a bude 
dále rozvíjena. 

11. Různé 

Bez příspěvku. 

12. Závěr 

Neproběhlo hlasování o jednotlivých zprávách, ale nikdo to nerozporoval. Předseda Koubek poděkoval přítomným 
členům výboru a hostům a ukončil jednání v 18:48 hod. 
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