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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro bezpečnost ZHMP   

ZÁPIS z 15. jednání 

Výboru pro bezpečnost ZHMP konaného dne 12. 5. 2020 v 15:00 hod. 

videokonference 

     

 
Přítomni: Mgr.  Jiří Koubek, DiS., Mgr. Jiří Knitl, Ing. Lubomír Brož, Ing. Jan Hora, Milan Maruštík, RNDr.  Daniel 

Mazur, Ph.D., Mgr. Martin Pacovský, Mgr. Petr Prchal, MPA  

Omluveni: JUDr. Jakub  Drápal, M. Phil., Mgr. Karel Hanzlík, MUDr. Tomáš Kaštovský    

Hosté: JUDr. Markéta Štalmachová - ředitelka BEZ MHMP, Mgr. Tomáš Stařecký - ředitel Správy služeb hl. m. 
Prahy, Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl.m. Prahy, plk. Ing. Luděk Prudil – ředitel HZS hl. m. 
Prahy, brig. gen. Ing. Tomáš Lerch – ředitel KŘ Policie hl. m. Prahy, MUDr. Jaroslav Valášek - náměstek 
ředitele sekce léčebně preventivní péče ZZS HMP, Ing. Ondřej Šedivka, DiS. - krizový manažer ZZS HMP    

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

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Informace o činnosti složek IZS a dalších složek během pandemie koronaviru 

3. Různé 

4. Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Předseda Koubek poděkoval za práci bývalému řediteli HZS HMP gen. Ing. Romanovi Hlinovskému a přivítal nového 
ředitele plk. Ing. Luďka Prudila. Požádal jej o krátké představení. 
 
Jednání výboru pro bezpečnost ZHMP bude bez přítomnosti veřejnosti. 

 přijato, pro:7, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 
 
Navržený program byl odsouhlasen přítomnými členy. 

 přijato, pro:7, proti:0, zdržel se:0, mimo místnost:0 

 

2. Informace o činnosti složek IZS a dalších složek během pandemie koronaviru 

Úvodní slovo k tomuto bodu provedl brig. gen. Ing. Tomáš Lerch, ředitel KŘ Policie HMP. Informoval, že v personální 
oblasti nemají výraznější problémy. V současnosti jsou dva policisté v karanténě a sedm policistů je stále ve stavu 
nemocných a doléčují se. Pozvolna se rozvolňují opatření, zejména shromažďování osob. Během obou 
prodloužených víkendů proběhlo několik akcí. Zmínil pietní akci členů motorkářského klubu Noční vlci Evropa, která 
proběhla 8. 5. 2020. Policie byla na místě a nyní se šetří podezření ze spáchání přestupků v návaznosti na mimořádná 
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opatření. Spolupracují s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Vyzdvihl fakt, že přístup osob žijících v Praze, z hlediska 
dodržování mimořádných opatření, byl zodpovědný. Zaznamenali jednotky až desítky případů porušení nařízených 
opatření. Poděkoval všem složkám IZS, MP HMP, kteří se podíleli na zvládnutí této mimořádné situace. Také vyzdvihl 
výbornou součinnost s odborem bezpečnosti Magistrátu ve vztahu k zásobování dezinfekcí a ochranných prostředků. 
Dále zhodnotil bezpečnostní situaci v hl. m. Praze. Během prvních čtyř měsíců došlo k poklesu trestné činnosti o 30 % 
téměř ve všech sledovaných oblastech. Výrazně poklesly počty kapesních krádeží díky utlumení turismu v Praze. Dále 
se připravují na rozvolňování opatření ve vztahu ke sportovním akcím. Zatím je avizováno, že zápasy budou bez 
účasti diváků. Předpokládá se, že díky tomuto bude relativní klid bez nasazení většího počtu sil a prostředků policie. 
Na závěr konstatoval, že bezpečnostní dění v Praze výrazně ovlivní návrat turistů.  
 
Diskuze: 
 
člen výboru Prchal - uvedl, že má v gesci oblast školství a někteří ředitelé škol si stěžují, že jim dotazy od policie na 
konkrétní osoby jsou zasílány nikoliv datovou zprávou, ale emailem. Z hlediska GDPR je to špatně a jsou s tím pouze 
problémy. 
 
ředitel Lerch - poděkoval za upozornění. Odpověděl, že na stránkách policie je oficiální emailová adresa 
(krpa.reditel@pcr.cz) přímo na něj a v případě, že se budou tyto případy navyšovat, mohou na to takto neformálně 
upozornit a dojde ke sjednání nápravy. 
 
 
Další příspěvek k tomuto bodu prezentoval Ing. Eduard Šuster, ředitel MP HMP. Sdělil, že se na tuto krizi připravovali 
již před jejím vznikem. Zavedli celou řadu opatření, tak aby minimalizovali riziko zavlečení nemoci dovnitř organizace 
a přenosu mezi jednotlivými zaměstnanci. Dezinfekce byla využita na vozidla, uniformy strážníků, budovy. První vlnu 
ochranných pomůcek nakoupili již koncem ledna. Proto byli všichni strážníci v době, kdy krize udeřila, plně vybaveni 
ochrannými prostředky. Celkově bylo nakaženo 10 strážníků, nyní zůstává pouze jeden strážník v karanténě. Během 
nouzového stavu se pozměnila činnost MP HMP díky mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Během dvou měsíců zaznamenali 32 000 porušení těchto opatření (28 000 - nezakryté dýchací cesty, 3 000 - 
neoprávněné srocování, 100 - porušení provozoven/restaurací). Z tohoto počtu bylo 600 oznámeno správnímu 
orgánu. Dále uvedl, že MP HMP poskytla dvě vozidla pro mobilní odběry. Velice dobře fungovala spolupráce se ZZS 
HMP a výrazně se tím snížila čekací doba na odběry. Zajišťovali ostrahu stanového městečka zřízeného pro pozitivně 
testované osoby bez domova nebo osoby vykázané Policií ČR z místa bydliště, nebo v karanténě. Dále zajišťují 
zvýšenou dohledovou činnost v Zoologické a Botanické zahradě z důvodu otevření jejich venkovních prostor. Dále 
uvedl, že s rozvolňujícími opatřeními, MP HMP začala svou činnost přesměrovávat do oblasti dopravy, jelikož od 11. 
5. 2020 byly opět zprovozněny zóny placeného stání. A také poděkoval všem subjektům, kteří se podíleli na zvládnutí 
této situace. 
 
Diskuze: 
 
předseda Koubek - reagoval s tím, že jej překvapil počet řešených přestupků. 
 
ředitel Šuster - odpověděl, že počet přestupků se jeví jako vysoký, nicméně se jednalo o období dvou měsíců. A 
potvrzuje slova ředitele KŘ Policie HMP, že lidé v Praze v 99 % dodržovali opatření. 
 
ředitelka Štalmachová - uvedla, že i na odbor bezpečnosti Magistrátu přicházejí oznámení o porušování opatření. 
Nyní mají otevřených cca 500 správních řízení. Zajímavá zkušenost je ta, že přes 50 % osob z těchto správních řízení 
nemají české státní občanství, ani českou národnost. Díky tomu spolupracují s cizineckou policií. A potvrzuje slova 
ředitelů obou policií, že plošná akceptace opatření ze strany pražské populace byla nadstandardní. 
 
S dalším příspěvkem vystoupil MUDr. Jaroslav Valášek, náměstek ředitele sekce léčebně preventivní péče ZZS HMP. 
Na úvod sdělil, že z hlediska personálního na tom byla  ZZS HMP vcelku dobře. Nejvíce měli 27 zaměstnanců v 
karanténě, nyní to jsou dva. Ke speciálním činnostem využili na pomoc mediky a zástupce AČR. Spolupracovali i s HZS 
HMP, a to hlavně ve spojitost s dekontaminačním pracovištěm na Kundratce. ZZS HMP zprovoznila dva odběrové 
vozy a později ve spolupráci s MP HMP další dva vozy. Provoz těchto odběrových vozů probíhal ve spolupráci  
s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. K tomuto účelu byl zřízen speciální tým. Podporu pro domovy pro seniory  
a domovy s pečovatelskou službou zastával tzv. létající krizový tým, který pracoval pod záštitou Městské polikliniky 
Praha. Multifunkční vozidlo Golem mělo plnit funkci jako nouzové ventilační pracoviště v případě velkého počtu 
nemocných. Ve spolupráci se SS HMP zprovoznili záložní operační středisko, aby v případě výskytu onemocnění, 
operátoři v karanténě pracovali tam a tím by byla zajištěna kontinuita  chodu operačního střediska. Doplnil, že v 
areálu Kundratka bylo zřízeno dekontaminační pracoviště pro sanitní vozy. Zde taky funguje tzv. Bio Hazard Team, 
který byl vysílán k závažnějším případům související s nemocí Covid 19. Poděkoval zástupcům Hygienické stanice hl. 
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m. Prahy, se kterými konzultovali sporné případy a vždy došli k řešení. Zdůraznil, že ve spolupráci s MP HMP byla 
učiněna řada hygienických opatření v budově Korunní. Na závěr doplnil statistiky. Transportů s podezřením na 
onemocnění Covid 19 bylo 621, konzultací bylo 2 394, mobilních odběrů bylo provedeno 5 756, tzv. létající krizový 
tým byl aktivován 15x. Došlo k celkovému poklesu výjezdů ZZS HMP o 20 %. 
Další informace doplnil Ing. Ondřej Šedivka, DiS., krizový manažer ZZS HMP. Informoval, že zaměstnanci ZZS HMP 
disponují 27 druhy ochranných prostředků pro běžný provoz a dělí se na dvě kategorie. V rámci běžných výjezdů 
používají ochranné pomůcky I. kategorie (respirátory, ochrana očí, rukavice atd.), jelikož se záchranáři a lékaři 
mohou setkat s bezpříznakovým člověkem, který má nemoc Covid 19. K ochranným prostředkům II. kategorie patří 
celotělové obleky, celoobličejové masky a polomasky a ty využívají při rizikových výjezdech. Díky dodávkám 
ochranných pomůcek od Magistrátu, je ZZS HMP zasaturována na měsíce dopředu. Vyzdvihl činnost Bio hazard 
teamu, který provedl na 130 zásahů. V areálu na Kundratce probíhala dezinfekce sanitních vozů celkem 890x. Na 
závěr také poděkoval za výbornou spolupráci napříč všemi subjekty podílející se na zvládnutí situace s šířením 
nemoci Covid - 19. 
 
Dále vystoupil Mgr. Tomáš Stařecký, ředitel SS HMP. Vyzdvihl fakt, že rozdistribuovali přes 300 t dezinfekce a 70 t 
lihu. Poděkoval všem zaměstnancům SS HMP, kteří se podíleli na činnostech pro Prahu a složky IZS. V areálu na 
Kundratce vzniklo dekontaminační pracoviště a také výdejní místo pro ochranné osobní prostředky, dezinfekci atd. 
Tímto se značně ulehčila jejich distribuce a tím i jejich dostupnost. Na bezproblémové distribuci se podíleli zástupci 
odboru bezpečnosti Magistrátu, kterým tímto poděkoval. Díky spolupráci s GŘ HZS ČR, bylo zajištěno bezproblémové 
zásobování ochranných pomůcek. Na závěr poděkoval i MP HMP, díky níž byla zajištěna ostraha veškerého 
dovezeného materiálu a dezinfekce. 
 
Předseda Koubek potvrdil bezproblémové zásobování dezinfekčními a ochrannými prostředky pro městské části  
v Praze. 
 
Jako další vystoupil plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS HMP. Na začátku uvedl, že část krizové situace zažil  
ve standardních podmínkách běžného kraje v ČR a část v Praze a vidí v nich velké rozdíly. Došlo k velkému testu 
krizového řízení, musí dojít k jeho vyhodnocení a závěry promítnout do patřičných oblastí (např. legislativa). Sdělil, že 
běžná zásahová činnost byla lehce upozaděna. V úvodní fázi krizové situace došlo k poklesu počtu řešených událostí, 
ale velmi rychle se to vrátilo do původního stavu díky např. vlivu počasí. Nejvíce byla ovlivněna činnost na operačním 
středisku, jelikož na lince 112 řešili požadavky týkající se situace kolem koronaviru, např. přepojování na hygienické 
stanice apod., a museli si poradit s tisícovkou hovorů do doby, než Ministerstvo zdravotnictví ČR zprovoznilo 
informační linky na národní úrovni. Z hlediska personálního byl na tom HZS HMP nejhůře. V nejtěžší fázi měli celkem 
31 pozitivních příslušníků a 99 osob v karanténě. Nyní se již situace zklidnila. Připravili celou řadu vnitřních opatření, 
tak aby nahradili personál na zasažených stanicích. Na operačním středisku budou minimálně do konce května stále 
dodržovat přísná bezpečnostně hygienická opatření. Tato opatření se týkají i jednotlivých jednotek hasičů, ty se 
nesmí potkávat a probíhají dezinfekční opatření. V rámci krizové situace se HZS HMP zapojil do distribuce 
ochranných prostředků, součinnosti v oblasti dezinfekce a dekontaminace díky zapojení speciální techniky, výstavby 
odběrových stanů a další. Jednotky požární ochrany realizovaly celkem 224 událostí. Také poděkoval za spolupráci  
s ostatními subjekty. Poznatek, který je již znám je např. dovybavení pro události velkého rozsahu, zejména u JSDH. 
Je připravena koncepce dovybavení prostředky JSDH v Praze. Rádi by začali jednat s Magistrátem o systémové 
podpoře jednotného pořízení těchto prostředků tak, aby Jednotky byly připraveny na tyto mimořádné události. 
 
člen výboru Hora - dotázal se na projekt „přívěsný vozík vybavený prostředky pro civilní ochranu“, které budou 
rozdistribuovány Jednotkám SDH. 
 
ředitel Prudil -  odpověděl, že HZS HMP má ve své výbavě určité prostředky, ale je nutná spolupráce s JSDH. Týká se 
přívěsu ochrany obyvatelstva. Základním prostředkem je stan a další prostředky. Hlavním kritériem je systémovost  
a kompatibilita s prostředky HZS HMP. 
 
Závěrečný příspěvek prezentovala JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka odboru bezpečnosti Magistrátu. Na úvod 
poděkovala složkám IZS a Hygienické stanici hl. m. Prahy. Již od půlky ledna docházelo k neformálním setkáním mezi 
již zmíněnými subjekty. Poděkovala také Celní správě ČR, která v době, kdy nebyla k dispozici dezinfekce ani dostatek 
ochranných prostředků, zprostředkovala dodání zabaveného lihu, který byl dovážen na ČVÚT, kde z něj byla 
vyráběna dezinfekce. Za dobu koronavirové krize se díky spřáteleným organizacím, které se aktivovaly, ušilo cca 50 
000 roušek. Ty se distribuovaly do škol, seniorům, sociálních služeb a dalším. Dále uvedla, že hl. m. Praha zprovoznilo 
linku pomoci zaměřenou na seniory a další ohrožené skupiny osob s cílem je udržet doma v bezpečí a zprostředkovat 
jim veškeré služby, které potřebují. Řešily se zejména nákupy, dodávky léků, venčení psů a další pochůzky. A to vše 
díky dobrovolníkům. Českému červenému kříži se podařilo aktivovat na 4000 dobrovolníků. Na 1000 dobrovolníků 
bude i nadále pokračovat ve své činnosti i po koronavirové krizi. Linka přijímala i několik set hovorů denně. 
Poděkovala také Českému červenému kříži, který ve spolupráci zejména s neziskovou organizací Život 90, pomáhali s 
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ohroženou skupinou seniorů. Činnost odboru bezpečnosti se soustředila na ochranné prostředky. V době, kdy byly 
dodávány ochranné prostředky ze zahraničí nastavili systém požadavků, evidence a následné distribuce. Nyní 
probíhají závěrečná distribuce ochranných prostředků a dezinfekce, a to zejména do postupně otevíraných škol  
a školských zařízení. V součinnosti se SS HMP provozovali a používali tzv. humanitární sklad. Shromažďovali různé 
dary, ať už potravinové, hygienické apod. a saturovali ty nejpotřebnější. Pomáhali při vybavení ubytovacích zařízení 
pro osoby bez domova. Podařilo se získat velký sponzorský dar - stany pro osoby bez domova a dodat  
jim to nejdůležitější jako je jídlo, voda, dezinfekční prostředky atd. Nyní se soustřeďují na dvě zásadní věci. První je 
zpětná vazba a zaznamenání si, co vše během posledních dvou měsíců zažili. Druhým bodem je příprava, pokud by 
přišla druhá vlna epidemie. Nyní se na základě zkušeností bude aktualizovat krizová plánovací dokumentace. Na 
závěr také poděkovala zástupcům odboru bezpečnosti Magistrátu, kteří pracovali na 100 % po celou dobu 
koronavirové krize a také dalším kolegům z Magistrátu. Budou samozřejmě nadále sledovat zasedání 
Epidemiologické komise hl. m. Prahy a její doporučení. 
 
Diskuze: 
 
člen výboru Hora - má informaci, že z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy nešly informace opozičním klubům. Dále 
měl informaci, že předsedové klubů dostávali detailní zápisy z jednání. 
 
ředitelka Štalmachová - odpověděla, že výstupy z Krizového štábu hl. m. Prahy se zasílaly všem starostům MČ,  
všem tajemníkům, i všem zastupitelům hl. m. Prahy. Detailní zápisy nedostávali. Ty jsou archivovány v sekretariátu 
Krizového štábu hl. m. Prahy. Zdůraznila, že v rámci této krize byla opravdu velká otevřenost v informacích. Veškeré 
informace, které měli, okamžitě předávali dále. 
 
člen výboru Hora - dotázal se, zda jsou všichni připraveni v rámci krizového řízení, v případě, že udeří extrémní 
sucho. 
 
ředitelka Štalmachová - odpověděla s tím, že již druhým rokem probíhá projekt Náhradní zdroje vody. Zmapovaly se 
staré studny a další zdroje vody na území Prahy. Nyní jsou ve fázi, kdy z použitelných zdrojů dělají zkoušky a zjišťují 
čerpací kapacitu. Je také zpracován typový plán pro tuto mimořádnou událost. Velice úzce spolupracují s odborem 
ochrany prostředí Magistrátu. Nabídla připravit podrobnější informaci k tomuto tématu na příští jednání výboru. 
 
předseda Koubek - reagoval s tím, že tento bod bude zařazen na červnové jednání výboru. 
 
člen výboru Mazur - dotázal se, zda mají konkrétní plán ke sběru zpětné vazby z koronavirové krize. 
 
ředitelka Štalmachová - odpověděla, že konkrétní plán je. Z iniciativy náměstka Hlubučka přišli pomoci dva externí 
pracovníci gen. Ing. Andor Šándor a arm. gen. Ing. Jiří Šedivý. Byl již zpracován harmonogram a plán,  
jak zaznamenávat zpětnou vazbu. Budou vytvořeny čtyři pracovní skupiny podle oblastí, kterým se věnovalo po dobu 
koronavirové krize. S vedoucími těchto skupin budou vedeny řízené rozhovory, ze kterých budou získány  
ty konkrétní zkušenosti a zpětná vazba. Pak dojde k porovnání reálných dat s krizovou plánovací dokumentací  
a promítnutí těchto dat do této dokumentace. Sama má dva silné dojmy z této krize a to velký obdiv ke schopnosti 
improvizace, jak ze strany veřejnosti, tak i řešících tuto mimořádnou událost. A druhým bodem je promítnutí 
praktické zkušenosti do krizové plánovací dokumentace. Jako stěžejní vidí v praktických cvičení (modelování různých 
situací) mimořádných událostí. Chtěla by pozvat prostřednictvím předsedy Koubka tyto dva externisty na Výbor pro 
bezpečnost ZHMP, jakmile budou mít pracovní verzi záznamů zpětné vazby. 

3. Různé 

Úvodní slovo k tomuto bodu provedl místopředseda výboru Knitl. Na Praze 7 se nyní setkává se dvěma problémy. 
Jsou to park Stromovka a Letenské sady. Z důvodu mimořádných opatření, díky koronavirové krizi, lidé z Prahy  
v hojné míře navštěvovali a navštěvují park Stromovka. Byl svědkem vandalismu a ničení parku v uplynulých týdnech. 
Pracovníci Lesů hl. m. Prahy si stěžovali, že ve Stromovce není přítomna policie. Zavřením restauračních zařízení  
se Stromovka stala místem pro párty a oslavy, hlavně po setmění. Požádal zástupce obou policií, aby se více věnovali 
i tomuto místu a nasměrovali tam více sil a prostředků. U Letenských sadů je dlouhodobější problém a to zvýšená 
kriminalita, zejména u Metronomu. Problémem je z hlediska policie absence kamerového systému, bez něhož se 
špatně přestupky (zejména loupeže, potyčky atd.) dokazují. Odpovědní zástupci Magistrátu by mohli pomoci  
s rozšířením kamerového systému. Bude rád za kooperaci a pomoc při řešení těchto popsaných stavů. 
 
Diskuze: 
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ředitel Lerch - reagoval s tím, že jsou si vědomi této situace. Již v minulém roce se realizovala určitá opatření  
v Letenských sadech. Došlo ke snížení trestné činnosti. Během zákazu volného pohybu osob se situace velmi 
uklidnila. Nicméně již zaznamenali, že se tam problémy opět navrací. Věnují se tomuto a budou opět pokračovat 
opatření ke snížení kriminality. Z rozvolňováním opatření se policie navrací ke své standardní činnosti, což zahrnuje  
i dohled v rizikových oblastech. 

4. Závěr 

Předseda Koubek avizoval další jednání výboru na 9. 6. 2020 ve standardní formě s obvyklým programem. Poděkoval 
přítomným členům výboru a stálým hostům a ukončil jednání v 16:45 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zapsala: Ing. Veronika Křižanová, MHMP - BEZ MHMP   

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

 
 
 
 

JUDr. Markéta Štalmachová 
ředitelka BEZ MHMP 

 


