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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 11. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 3. 12. 2019 v 16:00 hod. 

Operační středisko krizového řízení, místnost č. 407, 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, RNDr.  Daniel Mazur, Ph.D., Mgr. Martin Pacovský, Mgr. Petr Prchal, MPA  

Omluveni: Mgr. Jiří Knitl, Milan Maruštík    

Hosté: Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl. m. Prahy, Mgr. Tomáš Stařecký - ředitel Správy služeb hl. 
m. Prahy, JUDr. Markéta Štalmachová - pověřená řízením odboru BEZ MHMP, plk. Mgr. Petr Matějček - 
náměstek ředitele KŘ pro vnější službu, MUDr. Jaroslav Valášek - náměstek ředitele sekce léčebně 
preventivní péče ZZS HMP, brig. gen. Ing. Roman Hlinovský - ředitel HZS HMP,  Bc. Kateřina Kubešová - 
asistentka náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka  

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

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu, zápisu a ověřovatele 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

4. Prohlídka Operačního střediska krizového řízení hl. m. Prahy a seznámení s jeho činností 

5. Zpráva Krajského ředitelství policie HMP k bezpečnostní situaci od září 2019 

6. Zpráva o činnosti Městské policie HMP od září 2019 

7. Informace o činnosti Zdravotnické záchranné služby HMP od září 2019 

8. Informace o činnosti Hasičského záchranného sboru HMP od září 2019 

9. Informace o činnosti Správy služeb HMP od září 2019 

10. Stanovení termínů jednání Výboru pro bezpečnost v roce 2020 

11. Různé, diskuze a závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Předseda výboru Koubek přivítal přítomné členy výboru a hosty v prostorech Operačního střediska krizového štábu 
hl. m. Prahy. 

2. Schválení programu, zápisu a ověřovatele 

Program jednání výboru byl odsouhlasen přítomnými členy. 
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Ověřovatelem zápisu byl určen člen výboru Mgr. Petr Prchal, MPA. 

3. Materiály náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

Bez příspěvku. 

4. Prohlídka Operačního střediska krizového řízení hl. m. Prahy a seznámení s jeho činností 

Úvodní slovo k Operačnímu středisku krizového štábu HMP (dále jen OSKŠ HMP) provedla JUDr. Štalmachová. 
Uvedla, že zasedací místnost slouží pro jednání krizového štábu nebo bezpečnostní rady v případě, že nastane 
mimořádná událost. V rámci běžného režimu slouží pro  koordinační porady složek IZS a dalších subjektů k 
událostem v hl. m. Praze (např. 17. listopad, rozsvícení vánočního stromu). Místnost má velice dobré technologické 
zázemí (např. velkoplošné obrazovky). To nejdůležitější představuje samotné OSKŠ HMP, které funguje v režimu 24x7 
a je obsluhováno pracovníkem operačního řízení. Spolupracují se složkami IZS, a to na principu sdílení a předávání 
informací k různým událostem. Dále předala slovo Mgr. Dubovi, který je metodikem operačního řízení. 
Na úvod sdělil, že prostory OSKŠ HMP prošly rekonstrukcí, která byla nutná, jelikož se od roku 1997 neudělaly žádné 
zásadnější změny. Došlo k modernizaci využívaných technologií a prostor. OSKŠ HMP vytváří podporu pro složky IZS a 
další subjekty při řešení mimořádných událostí v rámci hl. m. Prahy (např. zajištění evakuačního autobusu). V 
běžném režimu zajišťují servis kamer, radiostanic, sirén. Zabývají se i dopravními a bezpečnostními opatřeními. 
Proběhl pilotní projekt tzv. koordinační centrum subjektů k 17. listopadu. Probíhala příprava a spolupráce s 
organizátorem oslav 17. listopadu. V den 17. listopadu půl týmu koordinačního centra zasedalo na OSKŠ HMP a 
zbytek týmu byl v terénu. Probíhal sběr a předávání informací v online režimu. Konstatuje, že se tento model 
osvědčil. Dále pokračoval popisem každodenní činnosti v běžném režimu. Zdůraznil, že událost, které je nutné řešit, 
musí zásadně ovlivnit život v dané lokalitě. Po zpracování veškerých informací k dané události, rozesílají vedení 
města a dotčeným městským částem informativní sms. Zároveň se tyto informace sdílí na portále 
bezpecnost.praha.eu. Občan se může na tento portál zaregistrovat a tím dojde k jeho automatickému informování. 
Nabídl tuto možnost i členům výboru a v případě dalších dotazů se mohou obracet na Mgr. Petru Vítkovou, email: 
petra.vitkova@praha.eu. Dále uvedl, že OSKŠ HMP obsluhuje jeden pracovník operačního řízení. V případě větší 
mimořádné události může být povolán další zaměstnanec, který slouží dosah. Dále se zmínil o využívaných 
informačních technologiích v rámci OSKŠ HMP. Je využíván systém IKOS, který v sobě zahrnuje mapové podklady i 
náhledy na kamery. Mohou obsluhovat kamery, autonomní systém varování a vyrozumění nebo radiostanice TETRA. 
Na OSKŠ HMP je k dispozici 6 míst pro dispečink ZZS HMP v případě výpadku operačního střediska v Korunní. Z 
hlediska statistiky od září 2018 do října 2019 přijali cca 88 000 hlášení (telefon, email, sms). 
V rámci diskuze byly hlavním tématem povodně a jejich predikce. Bylo sděleno, že je na lepší úrovni předpovědní 
hlásná služba ze strany ČHMÚ, také vydávají více výstrah. Připravuje se smlouva s ČHMÚ na umístění hladinoměrů 
na vodní toky a dále se připravuje veřejná zakázka na nadstavbu povodňového plánu pro malé toky, díky kterému by 
se měl zlepšit predikční systém.  

5. Zpráva Krajského ředitelství policie HMP k bezpečnostní situaci od září 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl plk. Mgr. Petr Matějček, náměstek ředitele KŘ pro vnější službu. Sdělil, že počet 
trestných činů se pohybuje kolem 40 000 za období leden 2019 - říjen 2019. Pozitivem je pokles počtu dopravních 
nehod a zejména pak usmrcených osob. Reagoval na požár na Černém mostě, kde se podařilo ve spolupráci se všemi 
složkami IZS evakuovat všechny obyvatele. Jedna žena bohužel zemřela. Oslavy 17. listopadu i demonstrace na Letné 
proběhly poklidně. Dále informoval o akcích, které policii čekají. Bude to ohňostroj na Praze 2, videomaping na 
budově Národního muzea. Došlo také k pokroku se železničními přejezdy, již na tom pracuje SŽDC. Na závěr upřesnil 
informace týkající se žádosti policie o využití kamer k rozeznávání obličejů. Policie chtěla, v případě krizové situace, 
vyzkoušet, zda kamery zařazené do Městského kamerového systému, umí rozpoznávat obličeje. Požádali o možnost 
testování deseti kamer na konkrétních místech - příjezdy na letiště a v metru. Jedná se o porovnávání obličejů osob s 
databází, kteří jsou podezřelí z terorismu.  Jelikož ví, že se jedná o politické rozhodnutí, tak to také budou 
respektovat. Navrhl navštívit letiště, aby se členové výboru seznámili s tímto systémem. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - přivítal možnost se s tímto systémem seznámit na letišti. Neměl možnost se se žádostí od policie 
seznámit. 
 
člen výboru Hora - reagoval, že tento systém dle statistiky má vyšší chybovost při rozeznávání obličejů. 
 
plk. Matějček - odpověděl, že tyto informace by mu sdělili na letišti. Tento systém chtějí používat i stadiony na 
Spartě a Slávii. Čekají na vyjádření ÚOOÚ. 
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člen výboru Drápal - zaujal ho nárůst majetkové trestné činnosti a naopak pokles v drogové trestné činnosti a dotázal 
se na důvody těchto trendů. 
 
plk. Matějček - odpověděl, že zásluhu na poklesu u drogové trestné činnosti má tým KRYSTAL. Operují zejména v 
centru Prahy a na Václavském náměstí a připravují další opatření. U majetkové trestné činnosti je nárůst zejména u 
kapesních krádeží, které mají na svědomí gangy např. z Rumunska. Také se připravují různá opatření a mimořádné 
akce. 

 

6. Zpráva o činnosti Městské policie HMP od září 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Doplnil další informace o bezpečnostních 
opatření v rámci Prahy. Od 30. 11. 2019 do 5. 1. 2020 bude zvýšený počet strážníků MP HMP a policistů, zejména na 
místech s vyšší koncentrací osob (trhy, obchodní centra, metro a další). Dále sdělil, že od 15. 10. 2019 vešla v 
účinnost novelizovaná vyhláška o buskingu. Celkem evidovali 40 přestupků, ale již druhý den od platnosti vyhlášky se 
počet přestupků minimalizoval. Byl spuštěn zvýšený počet odtahů z rezidentních zón placeného stání na základě 
pokynu náměstka primátora Scheinherra s účinností od 15. 10 2019. Na MČ Prahy 1, 2, 3, 7 byl počet odtahů výrazně 
zvýšen. Na MČ Prahy 4, 5, 6, 8 byl zaveden. Vše funguje v součinnosti se SS HMP. Budou čekat do 15. 1 2019, aby  
mohlo dojít k vyhodnocení těchto opatření. 
 
Diskuze: 
 
plk. Matějček - poděkoval za podporu při projednávání tisků týkajících se policie. Musel konstatovat, že ke konci roku 
bude chybět celkem 820 policistů. Důvody odchodu jsou různé - generační výměna a zejména finanční ohodnocení. 
Je těžké do Prahy přilákat policisty z jiných krajů. Praha je specifická i množstvím akcí, které se dějí a díky tomu je 
zapotřebí stále více policistů. 
 
ředitel Šuster - reagoval s tím, že u MP HMP chybí 40 strážníků. Jelikož je méně policistů, pak je kladen větší tlak na 
strážníky MP HMP. 
 
člen výboru Drápal - dotázal se na důvod poklesu počtu přestupků v dopravě v pohybu (překročení rychlosti, jízda na 
červenou atd.) a naopak zvýšení počtu přestupků u cyklistů. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že do přestupku cyklistů spadají i koloběžky. Zaměřují se na způsob jízdy. Důvodem 
snížení počtu přestupků v dopravě je ten, jak jsou v provozu měřiče rychlostí (revize, odstávky). 
 
předseda Koubek - dotázal se, zda při organizaci 17. listopadu na Národní třídu by nebylo možné usměrnit proudění 
lidí do jednoho koridoru, kterým by přicházeli a jiným by odcházeli. 
 
plk. Matějček - odpověděl, že nepouštěli lidi ve chvíli, kdy už to bylo neúnosné, a i přesto čelili kritice. Mohou to 
příští rok vyzkoušet. 

 

7. Informace o činnosti Zdravotnické záchranné služby HMP od září 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče. Sdělil, že 
dochází k pozvolnému nárůstu počtu událostí i počtu pacientů. Kulminaci očekávají během ledna a února. Vyzdvihl 
úspěšnost resuscitací, která je přes 50 %. Zmínil se o problémech s předáváním pacientů, kteří jsou určeni na 
ARO/JIP, jelikož hledají vždy to nejvhodnější nemocniční zařízení. Opět zopakoval problémy pražských nemocnic, a 
to, že ne všechna mají specializovaná pracoviště a sever Prahy, kde se nachází Nemocnice Na Bulovce, je nejhorší. 
Stále větším problémem je horší průjezdnost Prahou. Nejsou alternativní cesty pro průjezd složek IZS - tramvajové 
koleje. Jsou nuceni stavět více výjezdových základen, aby udržovali dojezdovou dobu, která je nyní kolem 8 min. Dále 
sdělil, že projekt na Střížkově na budovu ZZS HMP se vyvíjí dobře a doufá, že se bude realizovat. Je problém s 
dispečinkem ZZS HMP, které nemá kam expandovat. Budova v Korunní dosáhla své kapacity. Okomentoval 
personální situaci na ZZS HMP. Dle koncepce chtějí navyšovat počty záchranářů. Jelikož musí absolvovat jeden rok 
praxe v nemocnici, stává se, že ty je přeplatí. Proto žádali do rozpočtu pro příští rok více financí na platy, zejména 
pro záchranáře a řidiče. Předseda Koubek uvedl, že na Komisi Rady hl. m. Prahy pro bezpečnost již byla představena 
studie projektu na Střížkově a na některém z jednání výboru pozvou ředitele Prajera, aby představil projekt na 
Střížkově a sdělil posun v této věci. 
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Diskuze: 
 
člen výboru Drápal - vznesl dotaz na důvody uzavření oddělení v Thomayerově nemocnici v září a říjnu. 
 
náměstek Valášek - odpověděl, že dle informací, které měl možnost vyslechnout z politické debaty, je management 
nemocnice špatně hodnocen. Mají velký finanční propad. Mají stejné personální problémy, jak v jiných nemocnicích 
a nedisponují urgentním příjmem. Převážejí pacienta po ambulancích a tím se celý proces předávání zdržuje. 

 

8. Informace o činnosti Hasičského záchranného sboru HMP od září 2019 

Ředitel HZS HMP odešel z jednání výboru dříve. Předseda Koubek jej požádal o přípravu zprávy o stavu objektů 
provozovaných Magistrátem hl. m. Prahy z hlediska požární ochrany. Reagoval, tak na požár domu s pečovatelskou 
službou na Černém mostě. Dále upozornil na fakt, že se rodinné domy využívají jako ubytovny, i když k tomuto účelu 
nebyly zkolaudovány. 

 

9. Informace o činnosti Správy služeb HMP od září 2019 

Úvodní slovo ke zprávě provedl Mgr. Tomáš Stařecký, ředitel SS HMP. Potvrdil značný nárůst odtahů od října 2019. 
Na podzim se uskutečnilo velké cvičení VODA 2019. Stále se vyhodnocuje, s tím, že se již připravuje další cvičení. 
Proběhne jednání se zástupci Prahy 1 na odstranění závad na pevné protipovodňové ochraně. Dále informoval o 
přípravě zakázky na nové citybloky. Probíhají jednání týkající se bikesharingu. Je to zejména legislativní problém, s 
tím, že techniku na odstraňování koloběžek mají, ale je potřeba určit, kdo jim odklizení koloběžek nařídí. Sdělil, že v 
domě s pečovatelskou službou na Černém mostě, kde hořelo, revizní technik zjišťuje stav dieselagregátu. Probíhají 
jednání kolem městečka Integrovaného záchranného systému a jsou ve fázi, kdy architekt vypracovává studii. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - poděkoval za zvyšování odtahů, zejména vraků. 
 
ředitel Stařecký - informoval o pozastavení odtahů v období od 22. 12. 2019 do 2. 1. 2020. 
 
předseda Koubek - sdělil, že v roce 2017 přišla SS HMP o několik parkovišť, kde byla odtažená vozidla. Stala se z nich 
P+R parkoviště. Jedno z parkovišť se nachází i na území Praha-Libuš, ale je nefunkční. Požádal ředitele Stařeckého o 
předložení zprávy týkající se nynějšího stavu P+R parkovišť, která byla dříve pod SS HMP. 
 
ředitel Šuster - reagoval  s tím, že snížením počtu odtahových parkovišť se zvýšil dojezdový čas odtahových vozidel. 
Nyní jsou ve zkušebním provozu, který po třech měsících budou vyhodnocovat. 
 
člen výboru Mazur - sdělil, že na Praze 5 dle jeho informací má být funkční P+R parkoviště. 

10. Stanovení termínů jednání Výboru pro bezpečnost v roce 2020 

Byly stanoveny termíny jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP na rok 2020 na Nové Radnici, m. č. 407: 
 
7. leden od 15:00 hod. 
4. únor od 15:00 hod. 
10. března od 15.00 hod. 
7. dubna od 15:00 hod. 
12. května od 15:00 hod. 
9. června od 15.00 hod. 
8. září od 17:00 hod. 
6. října od 15:00 hod. 
3. listopadu od 15:00 hod. 
8. prosince od 15:00 hod. 
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Bylo navrhnuto členům výboru navštívit v Písnici hasičskou zbrojnici a dále kryt CO. 

 

11. Různé, diskuze a závěr 

Předseda Koubek ukončil jednání výboru v 18:00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Petr Prchal, MPA, člen Výboru pro bezpečnost ZHMP 

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová, MHMP - BEZ MHMP   

Mgr.  Jiří Koubek, DiS. 
předseda Výboru pro bezpečnost ZHMP 

 
 
 
 

JUDr. Markéta Štalmachová 
pověřená řízením odboru BEZ MHMP 

 


