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Anotace 

RÝPAR, J. Optimalizace hasebních obvodů na území hlavního města Prahy, Diplomová 

práce, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, FBI, TPO BP, 2012, 53 s. 

Úvodní části této diplomové práce popisují základní pojmy a principy v souladu s požadavky 

vyhlášky a plošného pokrytí sil a prostředků vztažené na území hl. m. Prahy. Zároveň 

obsahuje některé informace související s koncepcí požární ochrany v hlavním městě. Uvedené 

základní pojmy v úzkém slova smyslu souvisejí s problematikou určení a aplikace hasebních 

obvodů na tomto území. Následně byl také proveden stručný výčet zvolených citací ze 

zákona, vyhlášek a nařízení, které jsou s touto problematikou spojeny. Také byly shrnuty 

elektronické systémy používané u HZS hl. m. Prahy, resp. jejich části, které obsahují údaje 

k výjezdům jednotek požární ochrany, včetně popisu smyslu a koncepce Výjezdové tabulky, 

která plní funkci databázového prostředí pro systém GIS. Dále byl proveden výčet vybraných 

faktorů, ovlivňujících dojezdové časy jednotek požární ochrany od okamžiku výjezdu, až po 

příjezd na určené místo. Nadále bylo provedeno zhodnocení Výjezdové tabulky, zabývající se 

zmíněnými dojezdovými časy, které byly využity ke zpracování do Výjezdové mapy podle 

zvolených časových rozhraní. Na základě uvedených poznatků byl proveden návrh změn 

tvorby hasebních obvodů dle zobrazených dojezdových časů hasičské stanice  

č. 3 – Holešovice a jejich využití pro systém postupné optimalizace této tvorby. Závěrem byla 

provedena úvaha o využití výsledků optimalizace dojezdových časů jednotek požární ochrany 

v činnosti stavební prevence a operačního řízení. 

Klíčová slova: hasební obvod, dojezdový čas, oblast, Výjezdová tabulka, Výjezdová mapa. 



  

Annotation 

RÝPAR, J. Optimization of Fire Areas in the Territory of the Capital City of Prague, 

Diploma thesis, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, FBI, TPO BP, 2012, 53 s. 

The introductory sections of this thesis describe the basic concepts and principles in 

accordance with the requirements of the Decree and blanket coverage of forces and resources 

related at the city of Prague. It also contains some information related to the concept of fire 

protection in the capital city. The basic concepts in the strict sense associated with issues of 

identifying and extinguishing circuit applications in the area. A brief list of selected 

quotations from the law, decrees and regulations which are associated with this issue was 

subsequently made. The electronic systems used by Fire and Rescue Brigade City of Prague, 

resp. parts that contain information on the outs of fire protection, including a definition and 

concept of the Exit table that serves as a database environment for the GIS system were 

summarized. A list of selected factors influencing the response times of fire protection units 

from the moment of departure to arrival at the designated location. An evaluation of Exit 

tables was also made, dealing with these splash response times that were used for processing 

into Exit maps by selected time interface. Based on these findings  the draft amendment of 

extinguishing circuit creating by displayed response time of  fire station no. 3 - Holešovice 

and their use for gradual optimization system of creating  was carried out. Finally, 

considerations about the result use of optimized response times of fire protection units in 

building prevention activities and operating procedures were generated.  

 

Keywords:  extinguishing circuits, response time, area, Exit table, Exit map. 

 

 

 

 

 

 



  

Seznam použitých zkratek 

HZS     Hasičský záchranný sbor 
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Úvod 

Hasební obvod jako celek tvoří kompaktní území pro zvolenou hasičskou stanici, která 

je pro něj primárně určena. Tvorba hasebních obvodů by měla být prováděna odborně  

a s ohledem především na dojezdové časy jednotek požární ochrany tak, aby byl výsledek 

efektivní. Diplomová práce se zabývá možností, jak použít výjezdová data z elektronických 

systémů používaných u HZS hl. m. Prahy a jejich aplikace do Výjezdové tabulky a následné 

využití tohoto databázového prostředí pro systém GIS. Výsledkem je sofistikovaná Výjezdová 

mapa, kterou lze využít v rámci optimalizace tvorby hasebních obvodů na území hl. m. Prahy. 

Uvedená metoda se zabývá reálnými dojezdovými časy a jejich statistickým vyhodnocením. 
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 Téma diplomové práce bylo zvoleno z důvodu zájmu o tuto oblast. Především 

možnost získat nové poznatky a nástroje, které se do určité míry mohou významně podílet na 

tvorbě hasebních obvodů na území hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že tyto metody nebyly 

v uvedené oblasti a v podmínkách HZS hl. m. Prahy ještě použity, jedná se o nový způsob, jak 

využít výjezdová data k celkové optimalizaci systému tvorby hasebních obvodů. Do jisté míry 

lze tyto materiály využít i ke změnám používaných elektronických systémů tak, aby sloužily 

efektivně k potřebám Hasičského záchranného sboru. Uvedené změny mohou do budoucnosti 

pomoci získat začlenění nových technologií a trendů, které mohou být k celkovému zlepšení 

také nápomocné. Velmi významným podílem pro získání celkového povědomí o používaných 

systémech a jejich nedokonalostech přinesly konzultace s oddělením GIS. 

Rešerše 

HANUŠKA, Petr. Časopis 112 – ročník IX, číslo 5, 6, 7, Doprava ve velkých městech a 

dojezd jednotek požární ochrany. 2010. 8 s. 

V časopise 112 byla formou tří článků stručně analyzována doprava v hlavním městě, 

zejména byla statisticky vyhodnocena intenzita dopravy, dopravně kritická místa v Praze, 

počet výjezdů a také doba dojezdu jednotek kategorie I v období 2000, 2005 – 2006, včetně 

průměrných rychlostí. Souběžně byly také řešeny faktory působící na celkový výkon řidiče  

a to nejen z hlediska bezpečnosti. V posledním článku pak byla řešena problematika 

průjezdnosti a tvorby dopravních kolon v uličních sítích. 

KRATOCHVÍL, Václav, KRATOCHVÍL, Michal, NAVAROVÁ, Šárka. Časopis 112 – 

ročník VIII, číslo 4, Hašení požárů a zásahy složek IZS v průmyslových zónách. 2009. 6 s. 

Podnětný článek, zabývající se problematikou zásahů jednotek požární ochrany 

v průmyslových, obchodních a skladovacích zónách a jejich specifiky, zejména se 

zohledněním na znalost funkce vazeb požárně bezpečnostních zařízení objektů v těchto 

zónách. Důležitým a inspirativním bodem je potom dopravní obslužnost, orientace a kongesce 

dopravy v těchto zónách, včetně dislokace jednotek PO a složek IZS. 
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1. Základní pojmy 

Uvedené základní pojmy přibližují  terminologii, která se v oblasti požární ochrany, tedy 

jak v operační, tak i organizační části používá. Pro běžného hasiče jsou tyto termíny zcela 

známé, ovšem v některých případech by se mohl objevit termín, nebo výraz, který by nemusel 

být zcela porozuměn.  

Hasební obvod – někdy také okrsek, nebo rajon. Prostor ohraničený spojitě ulicemi, 

řekami, částmi městských obvodů aj. Využitím vhodné grafické metody, lze takové 

ohraničení libovolně zvýraznit a tímto postupem získáme kontinuálně spojené hranice 

hasebního obvodu dané hasičské stanice, která je pro něj primárně určena. 

Dojezdový čas – časová hodnota mezi okamžikem výjezdu jednotky požární ochrany  

a dojezdem na místo určení. Tento čas je později zaokrouhlen na celá čísla, zpravidla minuty. 

Čas výjezdu – výchozí časová hodnota, při které čas výjezdu slouží jako výchozí čas pro 

určení času jízdy. 

Orientační bod – bod sloužící k rychlé orientaci a navigaci jednotky na místo zásahu. 

Předpoplach – časový úsek, který slouží k rychlejší reakci a přípravě jednotky PO  

na výjezd. Zpravidla se provádí otevřenou komunikací mezi spojařem na stanici a operačním 

důstojníkem z krajského operačního střediska, tato komunikace je spojařem reprodukována do 

místního rozhlasu tak, aby se mohla jednotka (družstvo) lépe informovat, o který druh zásahu 

se jedná a v jaké lokalitě se bude nacházet. 

Vyhlášení poplachu – signál světelného a zvukového charakteru, který je formou 

místního rozhlasu a poplachových světel vyslán z pracoviště spojaře, nebo operačního 

střediska jednotce a slouží k rychlé přípravě jednotky na výjezd. 
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1.1. Kategorie jednotek PO [1] 

1.) JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 

minut jízdy z místa dislokace, 

2.) JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut 

jízdy z místa dislokace, 

3.) JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v 

jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut 

jízdy z místa dislokace, 

4.) JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku, 

5.) JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v 

jednotce požární ochrany dobrovolně, 

6.) JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

Kategorie 1-3, s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele. Kategorie  

4 - 6, s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele. V Tabulce 1 je soupis 

základních dojezdových časů podle jednotlivých stupňů nebezpečí území obce. 

Tabulka 1 Základní tabulka plošného pokrytí [2] 

Stupeň nebezpečí území obce Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo zásahu 

I 

A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 

A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min* 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 

A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 

*- stupeň IIA, určený dojezd jednotek pro HS03, Holešovice 



5 

 

1.2. Typy hasičských stanic dle vyhlášky 247/2001 Sb. [3] 

V rámci jednoho územního odboru hasičského záchranného sboru kraje a sídla hasičského 

záchranného sboru kraje se s ohledem na plošné pokrytí a pro vytvoření odpovídající 

základny pro činnost specializovaných služeb zřizuje vždy jedna ze stanic typu: 

C1 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc, kde jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev, nebo 

C2 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel od 50 tisíc do 75 tisíc, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev, anebo 

C3 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 75 tisíc, kde jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd tří družstev,  

s ohledem na plošné pokrytí a požární nebezpečí katastrálních území obcí v kraji se zřizují 

stanice typu P: 

P0 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc, kde jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje vznikla sdružením prostředků obce a hasičského záchranného sboru 

kraje podle § 69a zákona o požární ochraně, 

P1 - stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc nebo v části obce, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu, 

P2 - stanice, která zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární technikou  

a výškovou technikou; stanice P2 se zřizuje v obci s počtem obyvatel 

a) do 15 tisíc, pokud je v obci více než 10 % budov s více než 5 nadzemními podlažími  

a pokud není uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo automobilové plošiny  

z jiné stanice nebo jednotky do 15 minut. 

b) nad 15 tisíc, pokud v obci není uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo 

automobilové plošiny z jiné stanice nebo jednotky do 15 minut, 

P3 - stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel do 30 tisíc, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva  

o zmenšeném početním stavu, 
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 P4 - stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel nad 30 tisíc, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev. 

2. Základní údaje ke koncepci PO na území hl. m. Prahy 

V této kapitole jsou zmíněny vybrané základní informace ke koncepci požární ochrany  

na území hl. m. Prahy. Poslední známá koncepce, která byla pro účely projednání orgány  

hl. m. Prahy vypracována pochází z roku 2002, proto musely být některé údaje aktualizovány. 

V současné době se uvažuje o vypracování nové koncepce, která by nahradila tu původní, 

téměř 10 let starou. 

Následující údaje byly čerpány z koncepce požární ochrany HZS hl. m. Prahy (2002), 

stránek českého statistického úřadu, statistické ročenky HZS hl. m. Prahy (2010), ročenky 

dopravy Praha 2010 TSK. 

2.1. Základní údaje – hl. m. Praha [5, 17] 

Rozloha hlavního města Prahy – 496 km² 

Počet obyvatel (k 30. 9. 2011) – 1 262 106 

Počet správních obvodů – 22 viz Obrázek 1, Příloha 1 

Počet katastrálních území – 117 

Stupeň motorizace – 739 vozidel na 1000 obyvatel, (z toho 557 osobních automobilů) 

 

Obrázek 1 Správní obvody na území hl. m. Prahy [10] 
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2.2. Jednotky požární ochrany na území hl. m. Prahy 

Tabulka 2 JPO na území hl. m. Prahy – kat. I 

Evidenční číslo 

JPO Kat. Typ JPO Dislokace JPO Zřizovatel 

Počet 

přísl. ve 

směně Okres Jed. JPO 

111 001 I C3 Praha 2, Sokolská 62 HZS hl.m.Prahy 35 

111 002 I P4 Praha 6, Heyrovského náměstí 1987  HZS hl.m.Prahy 29 

111 003 I P4 Praha 7, Argentinská 149 HZS hl.m.Prahy 23 

111 004 I P4 Praha 11, Květnového vítězství 20 HZS hl.m.Prahy 21 

111 005 I P4 Praha 10, Průběžná 74 HZS hl.m.Prahy 25 

111 006 I P4 Praha 4, Na krčské stráni 1366 HZS hl.m.Prahy 22 

111 007 I P4 Praha 5, Jinonická 1226 HZS hl.m.Prahy 22 

111 008 I P4 Praha 5, V sudech 1 HZS hl.m.Prahy 15 

111 010 I P4 Praha 9, K Radonicům 305 HZS hl.m.Prahy 17 

111 011 I P4 Praha 1, Pražský hrad HZS hl.m.Prahy 15 

 

V současné době se na území našeho hlavního města nachází deset hasičských stanic, 

které jsou až na centrální stanici – HS01 v ulici Sokolská (typ C3), zařazeny do typu P4.  

Do konce roku 2006 jich bylo celkem 11, jediná „plovoucí“ stanice – v té době s označením 

HS-9 Loď s celkovým počtem 3000 zásahů byla po 31 letech zrušena. Její funkci nahradila 

hasičská stanice č. 3 – Holešovice s doplněnými technickými prostředky a hasičská stanice  

č. 8 Radotín. Především funkci plavidel nahradil motorový člun Florián a další motorové  

čluny – plechový člun „Blesk“ a plastový člun „Pioneer“. V průběhu roku 2011 došlo 

k přečíslování stanic, takže původní číslo stanice Loď převzala hasičská stanice na pražském 

hradě, tehdy s původním označením – HS11 Hrad. Rozmístění jednotek kategorie I – viz 

Příloha 10. V Tabulkách 3, 4, 5, 6 jsou uvedeny další jednotky požární ochrany, s územní, 

nebo místní působností, operující na území hl. m. Prahy. 

Tabulka 3 JPO na území hl. m. Prahy – kat. IV 

Evidenční číslo 

JPO 

Kat.        

JPO 

 

Dislokace JPO Zřizovatel 

 
Okres Jed.   

111 601 JPO IV ČESKÁ TELEVIZE s.o., Kavčí Hory, P-4, Kavčí hory ČESKÁ TELEVIZE, s.r.o. 

111 602 JPO IV DOPRAVNÍ PODNIK a.s., P-4, Sliačská 1 DOPRAVNÍ PODNIK, a.s. 

111 608 JPO IV LETIŠTĚ PRAHA, P-6, K letišti 6/1019 Letiště Praha,a.s. 

111 612 JPO IV FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL, P-5 FN MOTOL 

111 615 JPO IV ZENTIVA, a.s.,U kabelovny 130, P-10, Dolní Měcholupy 130 ZENTIVA, k.s.. 

111 616 JPO IV MITAS a.s., P-10, Švehlova 1900 MITAS, a.s. 

111 618 JPO IV SŽDC s.o., P-10, Chodovská 1430/3a SŽDC, s.o. 

111 631 JPO IV KS Praha a.s., P-4, 5. Května 1640/65 
Kongresové centrum PRAHA, 

a.s. 
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Tabulka 4 JPO na území hl. m. Prahy – kat. III 

Evidenční číslo 

JPO Kat.        

JPO 
Dislokace JPO Zřizovatel 

Okres Jed. 

111 102 JPO III/1 
Cholupice, Podchýšská 109, P – 4, Cholupice MČ Praha 12 

111 113 JPO III/1 
Lipence, Na Bambouzku 457, Praha 5, 155 31 MČ Praha - Lipence 

111 114 JPO III/1 
Řeporyje, Hasičů 46, Praha 5, 155 00 MČ Praha - Řeporyje 

111 116 JPO III/1 
Zličín, Křivatcova 244, Praha 5, 155 21 MČ Praha - Zličín 

111 119 JPO III/1 
Řepy, Žalanského 23, Praha 6, 163 00 MČ Praha 17 

111 120 JPO III/1 
Suchdol, K mírám 1208/3, Praha 6, 165 00 MČ Praha - Suchdol 

111 122 JPO III/1 
Lysolaje, Lysolajské údolí, Praha 6, 165 00 MČ Praha - Lysolaje 

111 137 JPO III/1 
Satalice, K Radonicům 305, Praha 9, 190 15 MČ Praha - Satalice 

111 140 JPO III/1 Dolní Měcholupy, Ke Slatinám 500/9, Praha 10, 109 00 MČ Praha - Dolní Měcholupy 

111 141 JPO III/1 
Horní Měcholupy, Hornoměcholupská 300, P-10 MČ Praha 15 

111 144 JPO III/1 
Kolovraty, Nad zbrojnicí 390, Praha 10, 103 00 MČ Praha - Kolovraty 

111 110 JPO III/1 
Zbraslav, Žitavského 571, Praha 5, 156 00 MČ Praha - Zbraslav 

111 115 JPO III/1 
Stodůlky, K zahrádkám 2065, P - 5 Stodůlky MČ Praha 13 

111 104 JPO III/1 Písnice, Ladislava Coňka 318/6, P-4, 142 00 MČ Praha - Libuš 

111 101 JPO III/1 Kunratice, Bořetínská 185/4, Praha 4, 148 00 MČ Praha - Kunratice 

111 105 JPO III/1 Chodov, Bohuňova 1341/3, Praha 11, 149 00 MČ Praha 11 

111 109 JPO III/1 Radotín, Náměstí Osvoboditelů 3, Praha 5 MČ Praha 16 - Radotín 

111 136 JPO III/1 Letňany, Toužimská 51, Praha 9, 199 00 MČ Praha - Letňany 

Tabulka 5 JPO na území hl. m. Prahy – kat. V 

Evidenční číslo 

JPO Kat.        

JPO 

Dislokace JPO 

 

Zřizovatel 

 
Okres Jed. 

111 112 JPO V Velká Chuchle, Starochuchelská 7/20, P-5, 159 00 MČ Praha - Velká Chuchle 

111 138 JPO V Újezd nad Lesy, Staroújezdská 486,P-9,190 16 MČ Praha 21 

111 118 JPO V Třebonice,U hasičské zbrojnice 20, Praha 13, 155 00 MČ Praha 13 

111 124 JPO V Ďáblice, U Parkánu 765/6, Praha 8, 182 00 MČ Praha - Ďáblice 

111 132 JPO V Kbely, Toužimská 760, Praha 9, 197 00 MČ Praha 19 

111 126 JPO V Březiněves, U Parku 140, P-8 Březiněves,182 00 MČ Praha - Březiněves 

111 133 JPO V Klánovice, Medinská 160, P - 9 Klánovice MČ Praha - Klánovice 

111 134 JPO V Koloděje, K Dubči 178, Praha 9, 190 00 MČ Praha - Koloděje 

111 117 JPO V Lochkov, K Lahovské 193, Praha 5, 154 00 MČ Praha - Lochkov 

111 145 JPO V Benice, Květnového povstání 21, P - 10 Benice, 103 00 MČ Praha - Benice 

111 121 JPO V Nebušice, Nebušická 56, P-6 Nebušice, 164 00 MČ Praha - Nebušice 

111 125 JPO V Dubeč, Starodubečská 401, P-10 Dubeč, 107 00 MČ Praha - Dubeč 

111 106 JPO V Libuš, Libušská ul., P - 4 Libuš, 142 00 MČ Praha - Libuš 

111 103 JPO V Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 - Běchovice, 190 11 MČ Praha - Běchovice 

111 123 JPO V U Milosrdných 14, Praha 1, 110 00 MČ Praha 1 

111 108 JPO V Miškovice MČ Praha 9 
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Tabulka 6 JPO na území hl. m. Prahy – kat. VI 

Evidenční číslo 

JPO 

 

Kat. JPO 

 

Dislokace JPO 

 

Zřizovatel 

 

Okres Jed. 

111 804 JPO VI INTERPHARMA PRAHA a.s., Komořanská 55 INTERPHARMA PRAHA a.s. 

111 802 JPO VI ČESKÁ POŠTA a.s., PJT Malešice, Sazečská 7 ČESKÁ POŠTA a.s. 

111 810 JPO VI DP Autobusy Kačerov, Ke garážím 382, Praha Dopravní podnik, a.s. 

111 808 JPO VI DP Autobusy Klíčov, Letňanská 24, Praha Dopravní podnik, a.s. 

111 815 JPO VI DP Autobusy Vršovice, Nad Vršovickou horou 80/1a, P- Dopravní podnik, a.s. 

111 809 JPO VI DP Autobusy Řepy,  Reinerova 6, Praha Dopravní podnik, a.s. 

111 699 JPO VI 
VOJENSKÁ JEDNOTKA LETIŠTĚ KBELY, P-9, 

Mladoboleslavská 902 
ARMÁDA ČR 

 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí mají dlouholetou tradici a jejich existence je 

opodstatněna řadou velmi významných důvodů, v podmínkách hlavního města Prahy jejich 

využití není tak široké jako v ostatních krajích a tomu odpovídá i počet výjezdů uvedených 

jednotek PO. Na rozdíl od ostatních krajů, kde je jejich nasazení a spolupráce 

s profesionálními hasiči zásadní, v Praze se počet výjezdů omezuje na několik málo ročně.  

Do budoucnosti se zcela jistě naskýtá otázka, zda se tyto jednotky, zejména kategorie III, 

budou využívat častěji. Jednotky s místní působností, tedy hlavně kategorie IV, jsou důležité 

v případě prvotního zásahu a především z hlediska orientace a znalostí místních podmínek, 

které jsou pro případ společného zásahu s profesionálními jednotkami velmi důležité. Počet 

výjezdů jednotek požární ochrany v Praze v roce 2011 je v Příloze 11. 
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3. Legislativa [1, 3, 11, 12, 13, 30] 

Základním zákonem, který upravuje úsek požární problematiky, je zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Přestože tento zákon má již dvanáct  

novel, představuje v dnešní legislativně zrychlené době stabilní předpis, na který v roce 2001 

navázal zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a též zákon 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Pro obsah této práce jsou podstatná zejména následující vybraná 

ustanovení. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

V ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. jsou upraveny úkoly hasičského 

záchranného sboru kraje, který mj. zpracovává koncepci požární ochrany kraje, odpovídá za 

připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru kraje a zabezpečuje 

výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru. Úkolem krajského 

úřadu pak je vytvářet podmínky pro dislokaci a vybavení jednotek hasičského záchranného 

sboru podle § 27 odst. 1 písm. b) téhož zákona. Podle dalšího odstavce platí, že podmínky 

k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a zdroje vody 

k hašení požárů a určení těchto zdrojů stanoví nařízením kraje rada kraje, stejně tak nařízením 

kraje vydává rada kraje i požární poplachový plán kraje. V § 65 tohoto zákona lze nalézt 

druhy jednotek požární ochrany, přičemž vnitřní organizace a vybavení jednotek požární 

ochrany včetně dislokace jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární ochrany musí být 

volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno požadovaným 

množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle 

základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona. 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení 

vlády č. 498/2002 Sb.  

Na základě § 30 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. byla vláda zmocněna k vydání 

nařízení k provedení zákona mj. druhy dokumentace požární ochrany krajů a obcí, jejich 

obsah a vedení. Proto bylo vydáno nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona  

o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., které podrobněji upravuje 
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v ustanovení § 2 obsah koncepce požární ochrany kraje a v § 4 obsah požárního poplachového 

plánu kraje. 

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

vyhlášky č. 226/2005 Sb.  

V ustanovení § 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., která též provádí § 65 odst. 8 písm. a) zákon  

č. 133/1985 Sb., se stanoví organizace plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. 

Platí tedy, že plošným pokrytím území kraje jednotkami požární ochrany se rozumí 

rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje a na území hlavního města Prahy. 

Jednotky požární ochrany se rozmisťují na základě nařízení orgánu kraje vydaného podle § 27 

odst. 1 písm. c) zákona. Hasičský záchranný sbor kraje a na území hlavního města Prahy 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy zabezpečuje podklady pro vydání nařízení 

orgánů kraje. Podle písmena d) tohoto ustanovení platí, že za tím účelem stanoví územní 

působnost pro každou jednotku s územní působností zabezpečující plošné pokrytí a v dohodě 

s generálním ředitelstvím také pro jednotku hasičského záchranného sboru kraje určenou pro 

záchranné a likvidační práce podle písmene c) tohoto odstavce a též podle písm. e) vyhotoví 

mapu plošného pokrytí se zakreslenými údaji o stupních nebezpečí území obcí a rozmístění 

jednotek s územní působností. 

 

Nařízení č. 12/2011, 13/2011 a 14/2011 Sb. hl. m. Prahy 

V minulém roce byly vydány tři související Nařízení hlavního města Prahy ve věcech 

požární ochrany. Nařízení hlavního města Prahy č. 12/2011 Sb., kterým se vydává Požární 

poplachový plán hlavního města Prahy, Nařízení hlavního města Prahy č. 13/2011 Sb., kterým 

se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami 

požární ochrany a Nařízení hlavního města Prahy č. 14/2011 Sb., kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů.  

 Požární poplachový plán hlavního města Prahy slouží k zabezpečení součinnosti 

jednotek požární ochrany v hlavním městě při hašení požárů, provádění záchranných prací  

na území hlavního města, při poskytování pomoci mezi kraji a při poskytování pomoci  

do sousedního státu, k úpravě povolávání jednotek požární ochrany ke stanovení způsobu 

vyhlašování jednotlivých stupňů poplachu, upravuje činnost ohlašoven požárů a Krajského 
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operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy. 

Jak je uvedeno již výše, od roku 2000 došlo k zásadním legislativním změnám v oblasti 

integrovaného záchranného systému, požární ochrany a krizového řízení. Pro metropoli 

platily doposud vyhlášky z roku 1999, které již neodpovídaly platné legislativě. V původní 

vyhlášce nebyl například zahrnut Poplachový plán integrovaného záchranného systému. 

Nové nařízení stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů a určení těchto 

zdrojů, současně ukládá povinnost vlastníkům a uživatelům zdrojů vody pro hašení požárů 

povinnost udržovat je v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání 

vody pro hašení [14]. 
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4. Systémy GIS, Spojař, SSU a Výjezdová tabulka 

4.1. Elektronické systémy používané u HZS hl. města Prahy 

Systémy používané u HZS hl. města Prahy se zásadně neliší od systémů používaných 

v ostatních krajích. Od devadesátých let minulého století se pro potřeby výjezdu využíval 

systém „Výjezd“ (p. Jaroslava Květoně), který byl napsán v programovém jazyce turbo pascal 

a s různými úpravami pracoval do roku 2011, kdy již nevyhovoval potřebám a byl nahrazen 

systémem „Spojař“ (firmy RCS Kladno). Ostatní programy jsou již důvěrně známé – GIS  

a SSU, které jsou masivně užívanými programy u HZS ČR. 

Po přezkoumání a zhodnocení systémů, které se používají u HZS hl. m. Prahy, bylo mnou 

přijato rozhodnutí, vytvořit jednoduchou a přehlednou výjezdovou tabulku, ve které budou 

zaneseny pouze informace, mající pro účely této práce vypovídající hodnotu. Vzhledem 

k tomu, že v žádném ze systémů používaných u HZS hl. m. Prahy nejsou začleněny orientační 

body, lze tedy usoudit, že do budoucnosti by mělo být provedeno přizpůsobení systému 

požadavkům výjezdových jednotek. Popis této tabulky byl podrobně proveden v kapitole 5. 

4.2. Geografický informační systém (GIS) 

Geografický informační systém je informační systém, který umožňuje na základě rychlého 

vývoje hardwarových a softwarových prostředků velmi rychle a spolehlivě ukládat, spravovat 

a analyzovat prostorová data – data o geografické poloze prvků či jevů v území, neboli 

geodata [15]. 

Je znatelné, že veškeré prostorové objekty – např. domy, řeky, stromy, mosty atakdále, se 

nachází v určitém místě prostoru a tudíž lze tuto jejich polohu definovat. Mezi těmito objekty 

může docházet k vzájemné interakci. Znalost prostorových vazeb je velmi důležitá v různých 

odvětvích činnosti člověka a lze s ní počítat již ve fázi realizace projektu velkého významu, 

například výstavba a umístění důležitého výrobního průmyslového objektu, například 

v energetice, chemickém průmyslu apod. 

S jednoduchými prostorovými daty může pracovat i mnoho široce používaných 

počítačových programů, jako jsou databáze, tabulkové procesory, statistické programy nebo 

programy pro technické kreslení (CAD). „Tradiční“ databáze nebo tabulkový procesor dokáže 

odpovědět na dotazy typu - jaký je průměrný počet obyvatel v těchto městech, které město 

leží nejseverněji (které má největší zeměpisnou šířku), nebo jaká je vzdálenost dvou 
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vybraných bodů? Jde o dotazy, kde k vyhledání odpovědi postačí prohledat jednotlivé 

záznamy v databázi. V praxi se však často vyskytuje potřeba znát odpověď i na složitější 

otázky, které takto jednoduše řešit nelze. Například: jaká města leží ve vzdálenosti 100 km od 

vybraného města a kolik v nich je celkem obyvatel, která města leží ve vzájemné vzdálenosti 

200 km, které všechny budovy postavené před rokem 1930 leží do 200 metrů od pravého 

břehu řeky na svahu menším než 5%, apod. GIS tyto otázky dokáže vyřešit právě proto, že má 

nejen mnohem rozsáhlejší možnosti pro práci s údaji o poloze jednotlivých objektů, ale také 

umí pracovat s údaji o jejich vzájemných prostorových vztazích neboli topologií. A navíc GIS 

podá tazateli odpověď formou přehledné mapy [15]. 

Jedna z přesných a vyčerpávajících odborných definic GIS proto zní: Geografický 

informační systém je organizovaný souhrn počítačové techniky, programového 

vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektivně získávat, 

ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy geograficky 

vztažených informací [15]. 

Za pomoci tohoto sytému bylo možné zpracovat velké množství dat v podobě výjezdů, 

tzn. jednoduchým způsobem vyfiltrovat vstupní data do tohoto systému z Výjezdové tabulky 

HS03 a výsledkem je velmi přehledná Výjezdová mapa, nebo také mapa dojezdových časů 

v hasebním obvodu HS03 - Holešovice. Obdobu této tabulky v „lehčí“ formě již využívali  

na hasičské stanici HS08 – Radotín. Velkou výhodou tohoto systému je, že dokáže pracovat 

v několika vrstvách, a proto lze využít většího množství informací, vzhledem k tomu, že ne 

vždy lze použít standardní informace o konkrétním místě dané události, kterou většinou 

specifikuje určená adresa, anebo jiná data uvedená ve statistickém sledování událostí, např. 

číslo veřejného osvětlení, nebo daný kilometr na pozemní komunikaci. V extrémním případě 

by se dala využít informace z GPS. Ovšem v tomto případě by hasičská technika musela být 

vybavena těmito systémy tak, jak je tomu např. u zdravotnické záchranné služby ČR  

a u dalších složek IZS operujících na území ČR. 

Vzhledem k tomu, že ve výjezdové tabulce HS03 nebyla vždy zcela přesně zadána adresa 

a také k jejímu charakteru, především délce by se jednalo o degradaci časové hodnoty dojezdu 

jednotky pouze v řádu několika vteřin, ukázalo se jako klíčové – označení místa dojezdu 

přibližně v jejím středu za pomoci čísel veřejného osvětlení viz kapitola 5. 



15 

 

 

Obrázek 2 Ukázka prostředí GIS – veřejně přístupná verze [16] 

Na Obrázku 2 je názorná ukázka základního uživatelského prostředí GIS, který je 

používán u HZS ČR. Jedná se o neplacenou verzi, která se pro potřeby tvorby výjezdové 

tabulky ukázala jako plně dostačující. Tato verze je veřejně dostupná a jejím zdrojem je server 

umístěný na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru české republiky (GŘ HZS 

ČR). Pro potřeby pozdějšího zpracování této tabulky byla využita plná verze na pracovišti 

GIS - v technickém odboru HZS hl. města Prahy. Výhodou i v neplacené verzi je poměrně 

vysoká rychlost ve vyhledávání objektů. Prostředí je velmi podobné i jiným systémům, které 

se běžně používají, umožňuje vyhledávání zvoleného typu. Pro potřeby Výjezdové tabulky 

hlavně podle adresy, nebo čísel sloupů veřejného osvětlení. Obojí je nadefinováno 

v samostatných vrstvách viz Obrázek 3. 
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Obrázek 3 Ukázka vrstev používaných v systému GIS [15] 

V podkladové mapě lze libovolně zvolit potřebné přednastavené měřítko v rozsahu -  

1: 2000 až 1: 2000 000. Mapu lze také přepnout do režimu Orto, což se velmi výrazně podobá 

např. systému Google Earth, který je v dnešní době také velmi masivně využíván a je stejně 

jako neplacená verze GIS veřejně přístupný z internetu, u tohoto systému je nutné stažení  

a instalace jednoduché aplikace. Systém je dále vybaven i ostatními nástroji, jako je například 

měření vzdáleností, výpočet trasy apod. 

4.3. Systém Spojař a Přehled událostí 

Na začátku kapitoly bylo popsáno, že náhrada systému „Výjezd“ (p. Jaroslava Květoně) 

systémem „Spojař“ (firmy RCS Kladno) byla díky pokroku a potřebám nevyhnutelná.  

I když každý program má vždy své výhody i nevýhody, nedostatky jsou většinou zjištěny  

až po překlopení ze starého systému na nový.  

Pro potřeby „ostatních“ uživatelů v síti HZS Praha byl zaveden systém „Přehled událostí“, 

tedy databáze a přehled všech probíhajících i ukončených zásahů jednotek PO u HZS hl. m. 

Prahy, ten umožňuje zobrazit podle zvoleného filtru historii zásahů a pracuje na modulu IKIS 

I, neobsahuje kompletní informace o dané mimořádné události. Mezi „ostatní“ uživatele jsou 

řazeni ti, kteří mohou do systému pouze nahlížet a nevyužívají tak všechny jeho funkce. Tato 

verze byla původně určena pro tiskové mluvčí, kteří neměli tak vysoké požadavky na obsah 

dané události zavedené do systému, ale sloužila pouze pro jejich zevrubný přehled. 
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Zároveň toto sofistikované databázové prostředí, pracující na několika modulech 

umožnilo zkušební spuštění elektronické strážní knihy (modul IKIS I), která byla do 

současnosti vedena v „papírové“ – knižní podobě. V současné době se zavádí také modul 

IKIS II, který bude sloužit v budoucnosti zejména pro účely strojní, technické, chemické  

a spojové služby, k přehledu a evidenci technických a jiných prostředků. Základní uživatelské 

prostředí systému „Přehled událostí“ je na Obrázku 4. 

 

Obrázek 4 Přehled událostí – základní uživatelské prostředí 

Systém „Spojař“ pro svou práci využívá evidenci techniky, JPO, evidenci poplachových 

plánů a dalších dat uložených v centrálním úložišti na platformě Oracle 10g [4]. 

4.4. Statistické sledování událostí (SSU/ZOZ) 

Elektronický program, který slouží k rychlému přehledu, editaci a následnému 

vyhledávání a statistickému vyhodnocování všech mimořádných událostí, nahradil původní 

program Winbase. Tento program pracuje formou modulů (5) čerpajících informace z krajské 

databáze, ve které jsou uvedená data kontrolována a evidována krajským garantem SSU  

a následně také archivována. Základní uživatelské prostředí SSU/ZOZ je na Obrázku 5. 
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Za pomoci systému SSU byly mnou chybějící, nebo chybné údaje ve Výjezdové tabulce 

doplněny, nebo pozměněny v prosinci 2011 tak, aby byly kompletní, neboť v systému 

„Přehled událostí“ nebyly úplné informace, viz podkapitola 4.3. Tato databáze je velmi úzce 

provázaná se systémem „Spojař“, který nahradil původní systém „Výjezd“ – tedy systém 

sloužící k vysílání sil a prostředků z krajského operačního střediska na místo události. 

Následuje výpis jednotlivých modulů SSU [31]:  

Modul 1 – Modul pro off-line zadávání „dílčích zpráv o zásahu“ (ZOZ) 

Modul 2 – Modul krajského SSU/ZOZ 

Modul 3 – Modul SSU – Vyhodnocení (využívá se k výročním zprávám a statistikám) 

Modul 4 – Modul Operativní svodka událostí ČR 

Modul 5 – SSU ČR centrální (umožňuje tvorbu vlastních sestav, vč. analýz) 

 

Obrázek 5 Základní uživatelské prostředí SSU/ZOZ 
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5. Výjezdová tabulka (HS03) 

Tato kapitola popisuje Výjezdovou tabulku, která je pro cíle diplomové práce stěžejní  

a její tvorba byla časově velmi náročná. Nejdříve se objevila otázka, jakým způsobem a do 

čeho zapisovat potřebná data. Po konzultaci s několika odborníky bylo přijato poměrně 

jednoduché řešení – zápis do předem vytvořené tabulky v Excelu, programu sady Office 

společnosti Microsoft. Vzhledem k tomu, že příprava a realizace složitější databáze by zabrala 

mnoho času a na její zpracování jsou zapotřebí zkušenosti z oblasti informatiky na vyšší 

úrovni, výsledné řešení se ukázalo jako velmi efektivní, neboť jak bylo po konzultacích 

s pracovníkem oddělení ASŘ zjištěno [26], jako zdroj dat pro GIS se ukázala jako velmi 

dobré řešení. 

Výjezdová tabulka byla na HS03 - Holešovice v březnu 2011 zavedena na pracovní stanici 

spojaře. Po té byly všechny tři směny instruovány, jakým způsobem potřebná data zapisovat. 

Zároveň byly zavedeny orientační body, které se i v rámci této výjezdové tabulky budou 

používat. Vzhledem k tomu, že do předešlé doby používala každá směna své vlastní 

orientační body, z nichž některé se vzájemně shodovaly, došlo tímto k jejich sjednocení  

na minimální počet tak, aby byly v rámci hasebního obvodu lehce zapamatovatelné a mohly 

se při průjezdu okolo nich hlásit prostřednictvím radiostanice spojaři. Úkolem spojaře bylo 

v uvedeném okamžiku zapsat číslo bodu a čas při průjezdu. Důležité bylo také to, aby se 

nastavení času shodovalo s operačním střediskem. 

Vzhledem k tomu, že tabulka byla experimentálně zavedena v březnu 2011, ke konci 

prosince 2011 se v ní nacházelo více jak 1200 záznamů. Ne všichni příslušníci na pracovišti 

spojaře byli schopni uvedená data zapisovat správně, i-když byla výjezdová tabulka průběžně 

kontrolována, tak se v ní nacházela chybná data. Jelikož se na pracovišti spojaře nacházel 

„stabilně“ pouze příslušník směny „A“, který byl pouze zastupován v době své nepřítomnosti 

a ze zbylých dvou směn se na tomto pracovišti nacházel pokaždé někdo jiný v závislosti na 

denním/měsíčním rozvržení – podle toho, jak je v dané směně nastaveno, ukázal se tento fakt 

na výsledek zápisu do tabulky jako nejvíce fatální. Zmíněná skutečnost vedla k tomu,  

že musela být v konečné fázi provedena celková korekce tabulky, tedy kontrola jednotlivých 

záznamů tak, aby byla data použitelná pro potřeby této práce. Správnost a kompletnost 

záznamů by byla zcela jistě zajištěna stálými spojaři z řad starších hasičů a také menší 

četností převelených příslušníků mezi stanicemi, kteří tak ztrácejí přehled. 
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5.1. Koncepce výjezdové tabulky 

V kapitole 4. 2. byl uveden fakt, že jednodušší forma tabulky byla také experimentálně 

zavedena na hasičské stanici HS08 – Radotín. Po této zkušenosti byla zavedena tabulka zcela 

nová, do ní byla zapisována pouze potřebná data. Od tohoto okamžiku prošla výjezdová 

tabulka až do své konečné podoby několika úpravami, kterými se některé položky buď úplně 

odstranily, neboť po konzultacích bylo zjištěno, že jejich existence je pro účely této práce 

zcela nepodstatná, nebo docházelo k jejich úpravě tak, aby se staly přehlednější a některé byly 

naopak doplněny. 

První záznam do Výjezdové tabulky byl proveden 8. 3. 2011 a bez přestávky se používala 

až do konce prosince 2011. Tím byla obdržena data v určitém a uceleném období. Zároveň se 

také naskytla možnost srovnat data s konečnou statistickou ročenkou, jejíž příprava začíná 

vždy na začátku ledna. Chybějící data od začátku roku 2011 byla doplněna, nezahrnovala 

však informace o orientačních bodech. 

Dalším podstatným údajem v této tabulce je uvedení městské části, ve které došlo k dané 

události. I když se tento fakt objevuje v konečném součtu v závěrečné statistické ročence, 

někdy je potřeba zjištění tohoto údaje v určeném období dříve. Hasební obvod holešovické 

stanice (HS03), ve které byla experimentálně Výjezdová tabulka zavedena, zahrnuje větší, 

většinovou, nebo úplnou městskou část Prahy 7, 8, 9.  

 

Obrázek 6 Počet a typ výjezdů v MČ Praha 1 - 22 v roce 2010 [5] 
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Vzhledem ke komunikaci se všemi městskými částmi a jejich zástupci, především 

z oddělení krizového řízení, se někdy objeví dotaz na počet a typ zásahů právě v městské 

části, kterou zastupují, proto je někdy třeba si tyto informace opatřit ihned. To se dá provést 

jednoduchou znalostí a filtrací ve Výjezdové tabulce. Na Obrázku 6, je grafický přehled počtu 

událostí rozdělený podle městských částí souhrnně v roce 2010. 

Z počátku bylo nutné vyřešit problém, jakým způsobem zapisovat výjezdovou techniku, 

nejprve byl zvolen řádek, do kterého ji měli zapisovat přímo spojaři, to se však ukázalo jako 

chybné. Někteří příslušníci špatně zapisovali údaj, jaký výjezdový typ techniky je právě  

na výjezdu. Jednalo se zejména o cisternové automobilové stříkačky (CAS). Jednotka  

HS03 – Holešovice je vybavená těmito pojízdnými technickými prostředky: 

1.) Cisternová automobilová stříkačka: CAS 24/2000/200 – M1Z 

2.) Cisternová automobilová stříkačka: CAS 15/2000/120 – M2Z 

3.) Cisternová automobilová stříkačka: CAS 30/11000/1000 – S3LP 

4.) Cisternová automobilová stříkačka: CAS 16/3000/300 – S2Z LODNÍ 

5.) Automobilový žebřík: AZ 30 – S1V 

6.) Automobilový žebřík: AZ 52 – S1V 

7.) Plynový hasící automobil: PLHA 540 – L1 

8.) Rychlý zásahový automobil: RZA – L1 

9.) Kontejnerový automobil: PKN 10 – S1 

Největším problémem bylo rozlišit první a druhý výjezdový automobil, tedy zkráceně 

CAS 24 a CAS 15. Pokud vyjely oba dva ve stejném okamžiku, byly zavedeny jako 2x CAS 

24 do Výjezdové tabulky. Toto se stalo pravidlem, takže uvedená data musela být postupně 

opravena dle SSU. Převažující nutnost zjištění aktuálního stavu výjezdu uvedené techniky 

vedla k dalším změnám tabulky. Proto došlo k následné úpravě, kdy byly pro tuto techniku 

zavedeny samostatné sloupce a její výjezd byl potvrzen zapsáním logické 1. Zbytek techniky, 

který nevyjel, byl vyplněn logickou 0 – viz Obrázek 7. 
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Obrázek 7 Výjezdová tabulka – zápis výjezdové techniky 

Na Obrázku 8 je znatelná koncepce zápisu orientačních bodů v jejich postupném pořadí, 

dále čas výjezdu, čas dojezdu a celkový čas jízdy. Informace, zda se mimořádná událost 

odehrává na území hl. m. Prahy byla provedena formou ano – ne (A/N). V dalším sloupci je 

uvedeno číslo městské části, ve které k MU došlo (č. SO – 7, 8, 9 a jiné). Dále následuje 

podstatný údaj o poloze MU, tedy zadání adresy, nebo čísla veřejného osvětlení.  

Mezi doplňkové údaje patří číslo případu, velitel zásahu, směna, typ zásahu a zvláštnosti – viz 

Obrázek 9. 

 

Obrázek 8 Výjezdová tabulka – OB, časy, informace o místě MU 
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Obrázek 9 Výjezdová tabulka – doplňkové údaje k MU 

5.2. Smysl Výjezdové tabulky 

Výjezdová tabulka, která byla zavedena experimentálně na pracovišti spojaře HS03 se 

ukázala pro potřeby této práce zásadní. Forma, do které dospěla po několika úpravách, splnila 

funkci databázového prostředí pro systém GIS. První zkušební načtení bylo provedeno 

koncem listopadu 2011 a po konzultaci s oddělením GIS již nebylo zapotřebí provádět 

jakékoliv zásadní úpravy, od této chvíle prošla tabulka pouze drobnými úpravami, které vedly 

k větší přehlednosti, některé prvky byly od sebe barevně odlišeny tak, aby se uživatel mohl při 

čtení rychle orientovat. Náhled tabulky se nachází v Příloze 2. 

První pokusy o načtení dat z výjezdu systémem GIS byly provedeny pracovníkem 

oddělení GIS již v září roku 2011 za období 2008 – 2010, setkalo se však s nepřesnostmi, 

vzhledem k nedokonalostem systému a nepřesnému zadání všech adres, viz Příloha 3. 

Uvedené zkušenosti zásadním způsobem ovlivnily celkovou koncepci Výjezdové tabulky  

a také přispěly k rozhodnutí, využít k určení lokalizace jednotlivých výjezdů především čísel 

veřejného osvětlení. 
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6. Vybrané faktory ovlivňující dojezd JPO na místo zásahu 

Pro objasnění problematiky dojezdových časů je třeba popsat některé významné faktory, 

jako je např. doprava, znalost hasebního obvodu, průjezdnost, mosty a tunely, a jiné, které 

mohou mít zásadní vliv na dojezd jednotek požární ochrany v operačním řízení na místo 

zásahu. K mimořádné události může dojít bez ohledu na to, zda je státní, vánoční či jiný 

svátek. Mimořádná událost může nastat v kteroukoliv denní dobu, nebo roční období. 

K mimořádné události může navíc dojít v kterémkoliv místě naší republiky, od snadno 

přístupné komunikace až po zcela nepřístupný terén mezi skalními masivy, lesního porostu či 

vodní hladiny. V tuto dobu musí být příslušníci Hasičského záchranného sboru zcela 

připraveni vyjet a řešit tyto události bez ohledu na to, zda zrovna prší, mrzne anebo se zrovna 

nachází v noční době na stanici v pohotovosti. 

Doprava na komunikacích je ovlivněna různými okolnostmi, které mohou mít vliv  

na řízení i rychlost vozidla, tedy v konečném důsledku i na dojezd jednotky na místo zásahu. 

To platí nejen pro běžného řidiče osobního automobilu, ale i pro řidiče – profesionála.  

Je zřejmé, že srovnání běžných osobních automobilů s hasičskými speciály není úplně 

relevantní, ovšem vlivy, ať vnější, nebo vnitřní, které mohou působit na řidiče a ve výsledku  

i na jeho celkový výkon, jsou v obou případech stejné. 

Dalším velmi významným faktorem, který může zásadně ovlivnit dojezdový čas jednotky, 

je znalost hasebního obvodu a schopnost, v případě nečekaných obtíží zvolit alternativu pro 

dojezdovou trasu. 

6.1. Doprava v hlavním městě 

Tato podkapitola se bude zabývat dopravou v hlavním městě, tedy velmi důležitým 

faktorem, který může zásadně ovlivnit dojezd jednotky na místo zásahu. Velmi podnětné  

a inspirativní články byly uvedeny v časopise 112 (ročník IX, č. 5 - 7), kde byla autorem tato 

problematika také nastíněna. 

Doprava v ČR se neustále vyvíjí. Za poslední léta dochází ke stále více houstnoucí 

dopravě. Dopravní uzly, které ještě před několika lety byly za normálních okolností průjezdné 

i v dopravní špičce, jsou dnes místy, kde musí řidiči počítat s dopravními komplikacemi  

a zdržením. I sami řidiči jsou někdy nositeli dopravních komplikací, zejména při vyhledávání 

objízdných tras a také dopravní neukázněností. 
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Výjimkou dnes nejsou ani tzv. kongesce – tedy stav provozu na komunikaci, při kterém 

hustota provozu dosahuje svého maxima a kapacita dopravní cesty je zcela vyčerpána [7]. 

Takový stav může nastat nejen v centru města, ale i na jeho okraji, v hlavním městě je toho 

příčinou především migrace obyvatel za prací, ale také přesídlení obyvatel do středočeského 

kraje. Od roku 1990, kdy lidé začali uspokojovat své potřeby nákupem osobních automobilů, 

jejichž dostupnost se otevřením trhu rapidně zvýšila, začalo postupně docházet k navýšení 

počtu vozidel na našich komunikacích. Tento jev trval až do roku 1999, kdy se tento narůst 

zpomalil a částečně stabilizoval. Potřeby občanů po osobních automobilech byly částečně 

uspokojeny a od této chvíle již docházelo více méně k obměnám vozového parku. Také 

částečné upuštění od klasických druhů přepravy, jako je například železnice, má významný 

podíl na zvýšení hustoty provozu na pozemních komunikacích. Následující tabulka vyjadřuje 

počet motorových vozidel v Praze ve srovnání s celou republikou. 

Tabulka 7 Počet motorových vozidel v Praze v roce 2010 ve srovnání s rokem 2005 [17] 

 Praha 2010 / 2005 ČR 2010 / 2005 

Rozloha [ km² ] 496 78 864 

Počet obyvatel [ mil.] 1,262 10,533 

Počet motorových vozidel [ tis.] 929 / 750 6037 / 5402 

Počet osobních automobilů [ tis.] 700 / 602 4494 / 3955 

Stupeň motorizace [ mot.voz. na 1000 ob.] 739 / 635 573 / 527 

Stupeň automobilizace [ os.aut. na 1000 ob.] 557 / 510 427 / 386 

Počet obyvatel na 1 os.automobil 1,8 2,3 

 

 Z Tabulky 7 lze vyčíst, že celkový počet motorových vozidel, resp. osobních 

automobilů a tím pádem také aspekty s tím spojené, tedy stupeň motorizace, respektive 

automobilizace, vzrostly oproti celkovému výčtu, který byl proveden v roce 2005 přibližně  

o 10 %. V Tabulce 8 je názorný vývoj stupně motorizace a automobilizace od roku 1961. 
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Tabulka 8 Vývoj stupně motorizace a automobilizace v Praze (1961-2010) [17] 

ROK 

PRAHA 

Stupeň motorizace Stupeň automobilizace 

vozidel na 1000 

obyvatel 

obyvatel na 1 

vozidlo 

os. aut. na 1000 

obyvatel 

obyvatel na 1 os. 

automobil 

1961 92 10,8 45 22,4 

1971 188 5,3 123 8,1 

1981 310 3,2 241 4,2 

1990 353 2,8 276 3,6 

1995 530 1,9 443 2,3 

2000 632 1,6 525 1,9 

2005 635 1,6 510 2,0 

2008 735 1,4 550 1,8 

2009 732 1,4 547 1,8 

2010 739 1,4 557 1,8 

 

Z hlediska dopravy lze Prahu rozdělit do tří částí. Centrum města lze označit jako tzv. 

centrální kordon, dále střední pás města a vnější pás, který můžeme označit jako tzv. vnější 

kordon. Vnější kordon představuje především dopravu na vstupech hlavních výpadových 

silnic a dálnic směrem do centrálního kordonu. Z Obrázku 10 je znatelný vývoj intenzity 

dopravy na centrálním a vnějším kordonu, na Obrázku 11 je potom možné vidět celkový 

vývoj intenzity automobilové dopravy na území Prahy a ČR v letech 1990-2010  [7]. 

 

Obrázek 10 Vývoj intenzity dopravy v Praze v uvedeném období [17] 
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Z Obrázku 10 lze velmi dobře vyčíst fakt, že postupný nárůst intenzity dopravy 

v Praze v závislosti na počtu motorových vozidel měl stálou stoupající tendenci v letech  

1961 - 2000. Po roce 2000 se situace více méně stabilizovala, až na výjimky, kdy došlo  

i k mírnému poklesu. Uvedený fakt je však ovlivněn také výstavbou nových komunikací. 

Otevření části severozápadního pražského okruhu velmi významně ulevilo části pražské Jižní 

spojky, zejména v oblasti Barrandovského mostu. I s takovými fakty je zapotřebí počítat  

a situaci neustále sledovat a uvedené poznatky zahrnout především při tvorbě dojezdových 

tras. Někdy je jednodušší a efektivnější zvolit při cestě na místo zásahu výhodnější 

komunikaci, i-když je trasa o něco delší, ve výsledku je dojezdový čas menší, neboť na cestě 

je méně překážek a dopravních uzlů, také výsledná rychlost hraje svou roli. 

V širší oblasti centra města se dle sčítání na tzv. centrálním kordonu, který vyjadřuje 

obousměrnou intenzitu dopravy na vstupech do širší oblasti centra města, vymezené zhruba 

Petřínem na západě, Letnou na severu, Riegrovými sady na východě a Vyšehradem na jihu, 

automobilová doprava ve srovnání s předcházejícím rokem zvýšila jen nepatrně o 0,3 %.  

Do širší oblasti centra města vjíždělo v roce 2010 za 24 hodin průměrného pracovního dne 

312 000 vozidel, z toho 299 000 osobních automobilů [17]. Ve středním pásmu města 

doprava trvale a výrazně rostla v letech 1990-2007. Ve srovnání s rokem 1990 se  

na některých komunikacích zvýšila trojnásobně až čtyřnásobně. V roce 2010 se oproti roku 

předcházejícímu zvýšila o 1-3 % [17]. Ve vnějším pásmu města se intenzita automobilové 

dopravy v roce 2010 oproti roku předcházejícímu zvýšila o 2,7 %. Do Prahy přijíždělo přes 

hranici vnějšího kordonu za 24 hodin průměrného pracovního dne 286 000 vozidel, z toho 

252 000 osobních automobilů [17]. 

 

Obrázek 11 Vývoj intenzity automobilové dopravy na území Prahy a ČR [17] 
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6.2. Rozdělení hl. m. Prahy dle územního rozvoje 

Jádro města tvoří historické celoměstské centrum, následuje centrální oblast kolem 

tohoto jádra, která tvoří její vnější prstenec. Tvoří ji území převážně historicky cenné 

zástavby, smíšené kompaktní struktury. Jsou zde soustředěny celostátně významné 

instituce státní správy, státní i městské reprezentace, národní kulturní zařízení a celostátně 

působící instituce vysokých škol a zdravotnictví, viz Obrázek 12 [18]. 

 

Obrázek 12 Pásma města dle územního rozvoje [18] 

Vnitřní kompaktní město představuje převážně historickou zástavbu 19. a počátku 

20. století, území zahradních měst a enklávy novodobější volné zástavby. Součástí vnitřního 

kompaktního města a příležitostí pro rozšíření celoměstského centra jsou stávající městská 

centra jako Karlín, Dejvice nebo Pankrác. Vnější kompaktní město tvoří zástavba převážně  

z druhé poloviny 20. století. Jeho součástí jsou významné obytné celky doplněné o síť center, 

rekreační zázemí a plochy s nabídkou pracovních příležitostí. Území má zásadní potenciál pro 

rozvoj města. Vnější pásmo rozšiřuje sídelní strukturu o drobná samostatná sídla ve volné, 

převážně zemědělské krajině. Stávající vývoj většinou respektuje princip uchování 

samostatnosti jednotlivých sídel [18]. 
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6.3. Dopravně kritická místa v Praze 

V Praze, stejně jako v jiných větších městech dochází k dopravním komplikacím na 

místech, která jsou postupem času důvěrně známá, viz Obrázek 13. 

 

Obrázek 13 Dopravně kritická místa v Praze v roce 2010 [17] 

Znalost dopravně kritických míst je důležitá i pro hasiče, pro které je rychlý průjezd při 

cestě na místo zásahu více než zásadní. Vzhledem k tomu, že od nahlášení dané události na 

operační středisko až po výjezd jednotky uplyne řádově několik minut, největší zdržení 

nastává během dopravní špičky při průjezdu dopravně kritickými místy, praxe ukazuje, že ne 

vždy se dá takovým místům vyhnout. V takovém případě je velmi zásadní i ukázněnost řidičů, 

kteří musí podle vyhlášky vytvořit v daném místě průjezdný jízdní pruh pro vozidla s právem 

přednostní jízdy. Standardně se stupně dopravy odhadují na základě aktuální situace v daném 

bodě a jsou vedeny v rozmezí stupnice 1 - 5, kde hodnota pět vyjadřuje největší dopravní 

komplikaci, viz Tabulka 9. 
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Tabulka 9 Stupně provozu (dopravy) [19] 

Stupeň Vyjádření situace při stupni dopravy 

1 Provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda je plynulá. 

2 
Provoz malých skupinek vozidel, jízda je plynulá, odbavování na křižovatkách bez 

problémů. 

3 
Tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než maximální 

povolená. 

4 
Tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně 

snížená, průjezd křižovatkami je narušen. 

5 
Dopravní kolaps – vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi 

pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá. 

 

Dalšími možnostmi k získávání informací o aktuálním stavu dopravy jsou programy, které 

dokážou informace z prověřených databází zpracovat a graficky zobrazit. V podkapitole 4. 2. 

byl v souvislosti s vyhledáváním adres v systému GIS díky své podobnosti zmíněn i velmi 

hojně užívaný program Google Earth. Ten mimo jiných funkcí dokáže také při správném 

nastavení zobrazit barevně odlišené stavy dopravy ve formě bodů. Barvy jsou odlišeny  

a jejich rozmezí je určeno předpokládanou rychlostí silničních vozidel v daném místě, kde je 

rychlost měřena viz Obrázek 14. 

 

Obrázek 14 Ukázka stavů dopravy v Praze ve vybraném denním čase 
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Rychlost silničních vozidel je v daných rozmezích barevně odlišena takto [20]: 

- Zelená: více než 80 km/h 

- Žlutá: 40 až 80 km/h 

- Červená: méně než 40 km/h 

- Šedá: data nejsou k dispozici 

Na Obrázku 15 je zobrazen stav dopravy ve stejných místech jako na Obrázku 14, avšak 

v jiné denní době, rozdíl je znatelný. 

 

Obrázek 15 Ukázka stavů dopravy v Praze v jiném denním čase 

Obrázky 14 a 15 byly zkopírovány z obrazovky ze spuštěné aplikace Google Earth, která 

umožňuje celosvětové vyhledávání objektů v přijatelném rozlišení formou satelitních snímků 

pohledem zhora. 
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6.4. Migrace obyvatel a doprava za zaměstnáním, ranní špička 

Dopravní komunikace jsou dimenzovány na jiný stupeň dopravy a tam, kde nebyly kolony 

vozidel tak známé, jsou dnes v dopravních špičkách samozřejmostí, k tomu také přispívá 

nárůst individuálního způsobu dopravy. Uvedená fakta přispívají ke složitějším podmínkám 

dopravy výjezdových vozidel hasičů na místo zásahu a také masivní rozvoj výstavby nových 

sídel přispívá k častějším výjezdům k mimořádným událostem. Denní variace dopravních 

výkonů automobilové dopravy v pracovní dny jsou charakteristické následujícími 

skutečnostmi. V denním období se odehrává převažující část dopravních výkonů celého dne. 

Podíl období 6 - 22 hodin činí cca 91 %. Po 18. hodině začínají dopravní výkony prudce 

klesat. Ranní špičkovou hodinou je 7 - 8 hod., odpolední špičkovou hodinou je 16 - 17 hod. 

Polední sedlová hodina (12 - 13 hod.) představuje 5,7 % z celého dne. Významnější změny 

v období 1990 - 2010 představují především posun ranní špičkové hodiny z 6 - 7 hod. na  

7 - 8 hod [17]. Celkový náhled absolutního a relativního vývoje počtu obyvatel v období  

1991 - 2001 je na Obrázku 16 a v Příloze 4. 

 

Obrázek 16 Výřez vývoje počtu obyvatel v období 1991 - 2001 [21] 

 

Obrázek 17 Podíl vyjížďky automobilem z obce do zaměstnání [22] 
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6.5. Průjezdnost 

Mezi nejdůležitější a také nejvýznamnější faktory, které zejména ve velkých městech 

komplikují dopravu jednotek požární ochrany na místo MU, je špatná průjezdnost v zpravidla 

hustě zastavěných lokalitách daného hasebního obvodu. Pokud budou brány v potaz 

podmínky na území hlavního města Prahy, v hasebním obvodu stanice HS03, lze dopředu 

v rámci dlouhodobých zkušeností dopředu předpokládat, jaká bude pravděpodobná 

průjezdnost v jednotlivých lokalitách v určené denní době.  

Jedná se především o hustě zastavěná sídliště, jako například Kobylisy, Bohnice, Prosek, 

Letňany a jiné, kde jsou velmi špatné podmínky pro parkování. Pokud dojde v těchto 

lokalitách k mimořádné události, zejména v nočních hodinách, potýkají se hasiči někdy 

s velmi komplikovaným průjezdem sídlištními bloky, ve kterých je řada jednosměrných ulic  

a ve kterých neukáznění řidiči parkují i na místech, která pro to nejsou určená.  

Je zřejmé, že tato situace je způsobena velkým množstvím vozidel, viz kapitola 6.1, pro 

která jsou v dnešní době parkoviště vystavovaná mezi 70. - 80. lety již poddimenzovaná. Lidé 

parkují při nedostatku parkovacích míst, kde se dá a drtivá většina si neuvědomuje, jaké to 

může přinést tragické následky.  

Na konci roku 2011 byla ve spolupráci s městskou částí Prahy 8 a 9, tedy s odbory 

dopravy a krizového řízení realizována preventivní kampaň, která má za účel řidiče, kteří 

parkují neukázněně, informovat o následcích, které jejich špatné parkování může přinést. 

V rámci této kampaně bylo provedeno několik kontrol průjezdnosti za pomoci vozidel  

CAS – prvního, nebo druhého výjezdového družstva a také za pomoci automobilového 

žebříku  

AZ - 52 holešovické stanice, viz Obrázky 20 a 21. V roce 2012 jsou naplánovány další 

preventivní akce ve spolupráci s MČ Prahy 7, ukázka letáku z této akce je v Příloze 12. 

Z hlediska průjezdnosti jsou nejkritičtějšími noční a brzké ranní hodiny. Pokud nestojí 

v cestě špatně zaparkované automobily, jsou to i jiné překážky, jako například odpadové 

kontejnery, viz Obrázek 18, anebo betonové zábrany, viz Obrázek 19. 
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Obrázek 18 Zkouška průjezdnosti Praha 8, č. 1. 

 

Obrázek 19 Zkouška průjezdnosti Praha 8, č. 2. 
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Obrázek 20 Zkouška průjezdnosti Praha 8, č. 3. 

 

Obrázek 21 Zkouška průjezdnosti Praha 8, č. 4. 
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Na základě zkušeností ze zkoušek průjezdnosti je možné z dlouhodobého hlediska vyvodit 

určité závěry, které napomáhají ve spolupráci s odbory dopravy v jednotlivých městských 

částech provádět některé druhy místních úprav, například částečné stání na chodnících, tam 

kde je to možné, viz Obrázek 22. V tomto případě jsou přijatá opatření ke spokojenosti obou 

dvou stran, tedy ke zlepšení průjezdnosti hasičských jednotek a vymezení parkování pro 

občany. 

 

Obrázek 22 Příklad částečného parkování na chodníku 

6.6. Mosty a tunely 

Mezi další důležité faktory, které mohou z dlouhodobého hlediska napomáhat ke zlepšení 

dopravy a zkrácení dojezdových časů jednotek PO jsou důležité stavby v rámci každého 

hasebního obvodu, jako mosty a tunely. Tyto stavby přispívají zásadním způsobem svým 

charakterem ke zlepšení komfortu dopravy a propojení částí města, nebo komunikací, viz 

Obrázky 23 a 24. Obecně dělíme tyto stavby z hlediska typu komunikací na městské  

a dálniční [8]. 
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Obrázek 23 Rozestavěná část tunelu Blanka v Praze 

 

Obrázek 24 Část městského okruhu v Praze [28] 
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Do Obrázku 24 byly vhodnou grafickou metodou vloženy popisky z důvodu popisu jedné 

z nejsložitějších soustav mimoúrovňových křižovatek v Praze. Popiska (1) reprezentuje 

pražský Barrandovský most, který je součástí pražské Jižní spojky a přímo navazuje  

na rychlostní komunikaci R4 směrem na Strakonice (2), dále na část vnějšího městského 

okruhu směrem na sídliště Barrandov (4) a take přímo do vnitřního městského okruhu směrem 

do centra města (7), a nebo směrem na Břevnov tunelem Mrázovka (6). Dále je zde také vidět 

tramvajová estakáda (3), po které tramvaje projíždějí souběžně s vnějším okruhem směrem  

na sídliště Barrandov. Zaroveň na leteckém snímku, který byl pořízen p. Ing. Václavem 

Kratochvílem, Ph.D., byl zachycen most (5), který je součástí dopravně obslužné komunikace 

spojující pražský Zlíchov se Smíchovem. Tuto složitou soustavu zároveň “protíná” hlavní 

železniční trať (8), kterou projíždějí obousměrně vlaky Praha – Plzeň. 

6.7. Dopravní dostupnost v daném hasebním obvodě 

Jednou z možností, jak provést analýzu dopravní dostupnosti území je metoda, kterou 

umožňuje systém GIS, tedy výpočet na základě reálných metrických vzdáleností mezi danými 

objekty. Patří zde přímá metrická dostupnost, která je založena na přímých vzdušných 

vzdálenostech. Dále pak reálná dopravní dostupnost, která je založena na reálných dopravních 

spojeních. Ta je charakterizována součtem hodnot minimálních cest z jednoho uzlu do všech 

ostatních uzlů sítě. Dopravní dostupnost je potom posuzována na základě času jízdy 

hasičského zásahového vozidla. V takovém případě mluvíme o časové dostupnosti. Vyjadřuje 

celkový čas dopravy ze zkoumaného zdroje do určitého místa. V reálném světě lze stanovit 

reálnou metrickou dostupnost tak, že automobilem projedeme požadovanou trasu, přičemž 

sledujeme zvolené parametry (čas jízdy, ujetá vzdálenost a jiné). Tento způsob je však  

ve většině případů poněkud nákladný a nevhodný. V prostředí GIS lze řešit dopravní 

dostupnost prostřednictvím modelu dopravní sítě a vhodných analýz, což je mnohem rychlejší  

a především levnější [23]. Tento model je zde uveden pouze informativně, vzhledem k tomu, 

že tato práce se zabývá reálnými časy a vzdálenostmi, které se potvrdily z praxe. Uvedené 

parametry lze dlouhodobě sledovat a jedna z možností je také srovnání s jinými modely. 
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7. Zhodnocení Výjezdové tabulky a Výjezdová mapa 

V předchozích kapitolách bylo názorně popsáno, jakým způsobem se celková koncepce 

výjezdové tabulky vyvíjela od jejího zavedení, až po ukončení sběru dat v prosinci roku 2011. 

Do budoucnosti lze konstatovat několik důležitých závěrů z hlediska sběru a následného 

vyhodnocení dat z výjezdu: 

1. Minimalizace dat (výjezdů), u kterých nebyla uvedena přesná adresa. Vyhledávání 

v systému GIS je optimálnější, zadáním orientačního čísla. I když byla ve většině 

případů zadána pouze adresa s číslem popisným, její následné vyhledání v systému 

GIS bylo příliš zdlouhavé. Pokud bude akceptována veřejně dostupná verze tohoto 

systému, pro rychlejší orientaci se ukázalo jako klíčové znalost orientačního čísla.  

I když systém GIS měl číslo popisné ve své databázi, nebyl schopen po zadání 

přesného čísla popisného tuto adresu zobrazit. Samozřejmě se jedná pouze o výjezdy 

v zastavěných oblastech, kde se existence popisných/orientačních čísel předpokládá. 

2. Minimalizace dat (výjezdů), u kterých nebyl počátek výjezdu ze stanice HS03, ale 

z jiných míst. Jedná se především o přejezdy z jednoho případu na druhý, kdy byla 

jednotka (družstvo) povolána při zpáteční cestě operačním střediskem k jinému 

případu. Tento fakt se ukázal jako zásadní a projevil se na výsledných chybách  

ve Výjezdové mapě, především z hlediska času. Nebyl však ve většině případů nikde 

zaznamenán, tudíž jeho následná zpětná eliminace z celé databáze nebyla možná ani 

za pomoci výjezdové tabulky, tak i strážní knihy. Řešením do budoucnosti je apelace 

na velitele zásahů, aby byly tyto důležité informace někde uvedeny tak, aby bylo 

možné jejich zpětné dohledání. 

3. Minimalizace dat (výjezdů), planými poplachy. Další velmi důležitý fakt, který také 

do jisté míry přispěl k částečnému znehodnocení Výjezdové mapy chybnými daty, 

která v ní při konečném načtení neměla být zobrazována. V případě výjezdů za rok 

2011 se podařilo pouze částečně tato data z výjezdové tabulky eliminovat.  

Do budoucnosti je zapotřebí zlepšit systém záznamu dat tak, aby byly tyto výjezdy 

dostatečně označeny pro následné vymazání z databáze konečné verze tabulky, která 

slouží jako hlavní zdroj dat pro načtení systémem GIS. 

4. Lokalizace výjezdů, u kterých nebylo možné zadat přesnou adresu, za pomoci 

souřadnic GPS. U výjezdů HS03 se jednalo především o lokality, kde nebylo ani na 



40 

 

základě přibližné adresy, například názvem ulice, jejíž délka nebyla tak velká, možné 

zjistit číslo veřejného osvětlení, díky jeho absenci. U případů, které se odehrávaly  

na dlouhých komunikacích, kde byl přibližně zadán kilometr dané komunikace, nebo 

objekt k orientaci, by byla lokalizace za pomoci GPS souřadnic také vhodná. 

Celkový podíl dat, která nemohla být zobrazena do výjezdové mapy kvůli absenci přesně 

zadané adresy, dále dat která mohla do jisté míry svým chybným charakterem ovlivnit 

následné zobrazení ve Výjezdové mapě, se blíží k jedné šestině z celkového počtu 1224 

výjezdů. Pokud by bylo možné do budoucnosti zvážit požití GPS navigací na výjezdových 

vozech, tento počet by se zcela jistě radikálně snížil. 

Výjezdová tabulka byla po celkové korekci upravena do takové formy, aby bylo možné 

její načtení systémem GIS a následné zobrazení do výjezdové mapy. Pro určení časových 

rozsahů, které byly do Výjezdové mapy barevně rozlišeny, posloužila mimo jiné standardní 

odchylka. Systém GIS disponuje několika různými statistickými nástroji pro vyhodnocování 

dat, viz Obrázek 25. 

 

Obrázek 25 Ukázka výpočtu standardní odchylky v systému GIS po načtení dat 
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Vzhledem k počtu dat byly výjezdy z Výjezdové tabulky systémem GIS rozděleny 

standardní odchylkou do pěti časových rozmezí. Barevné odlišení se řídí podobně, jako 

v dopravě přechodem od zelené po červenou viz Obrázek 26. 

 

Obrázek 26 Časová rozhraní v minutách – barevné odlišení 

Výjezdy byly následně zobrazeny a vyexportovány do velkých map formátu A1 tak, aby 

bylo možné jejich pozdější praktické využití. Samozřejmě, že časová rozhraní byla zapotřebí 

zvolit i v jiném systému, než je rozdělení podle standardní odchylky. Následně bylo zvoleno 

celkové časové rozdělení dle tabulky plošného pokrytí (7, 10, 15, 20 a více minut) a také dle 

stupně nebezpečí – 2A (10, 15 minut), do kterého je stanice HS03 zařazena, viz Přílohy 5 a 6. 

7.1. Výjezdy dle standardní odchylky 

Z Přílohy 7 je znatelné, že rozdělení standardní odchylkou je po následném promítnutí  

do mapy nejpřehlednější. Jednotlivé oblasti jsou dle dostupnosti, která je dána především 

velikostí a typem komunikací k nim vedoucím, vzdáleností od hasičské stanice a také 

provozem v dané lokalitě, který odpovídá denní době, barevně odlišeny. I když se místy 

vyskytují odchylky, které tam subjektivně nepatří, lze z ostatních a převažujících údajů 

usoudit, že každé oblasti odpovídá jistý a stálý časový rozsah, či rozsahy, viz Obrázek 27. 

V tomto případě se jedná o oblast pražských Bohnic. Mohlo by se zdát, že jednotná  

a kompaktně ucelená oblast by měla být pokryta v jednom časovém rozsahu, ovšem časy 

dojezdů odpovídají rozhraní mezi třetím a čtvrtým rozsahem, dle Obrázku 27, tedy mezi  

5 až 11 minutou. Některé body naopak odpovídají rozsahům nižším, což může být dáno 

chybou, nebo naopak, došlo k velkému zdržení, například důsledkem dlouhého hledání. To 

může mít za následek třeba špatné zadání adresy. V tomto případě tedy lze oblast pražských 

Bohnic rozdělit do dvou barevně odlišených skupin, které se částečně překrývají, viz Příloha 

8. 
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Obrázek 27 Výjezdová mapa Praha, výřez – část Bohnice 

Na Obrázku 28 je vyznačena část pražských Holešovic, kde je umístěna hasičská stanice 

HS03. Tato oblast je vzhledem k dostupnosti pokryta prvním až třetím rozsahem. Vzhledem 

k tomu, že první rozsah reprezentuje dojezd jednotky do jedné minuty, jedná se o události,  

ke kterým došlo v bezprostřední blízkosti stanice. Druhý a třetí rozsah reprezentuje reálný 

dojezd jednotky od dvou do osmi minut, které by měly pokrýt celou tuto oblast, pokud by 

nedošlo ke zvláštním okolnostem. Důvodem je hlavně široká komunikace – ulice 

Argentinská, kterou lze rychle přejet i v době dopravní špičky. 

 

Obrázek 28 Výjezdová mapa Praha, výřez – část Holešovice 
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Obrázek 29 Výjezdová mapa Praha, výřez – část Kobylisy 

Na Obrázku 29 je zobrazena další hustě osídlená část Prahy, pražské Kobylisy. Jedná se  

o soustavu vzájemně propojených sídlištních bloků, která je svou koncepcí a rozložením 

velmi složitá. Vzhledem k velkému počtu výjezdů do této části Prahy, byla tato oblast rovněž 

vybrána pro názornou ukázku. Zde převažuje v dojezdových časech hlavně barva žlutá, tedy 

třetí časový rozsah. Až na výjimky lze tvrdit, že by tato oblast mohla být označena statisticky 

za žlutou, bez jakéhokoliv překrytí ostatními barvami. Červenou barvu lze vyloučit, vzhledem 

k počtu údajů (3), pokud by se jednalo o následující rozsah – barevně rozlišený oranžově, je 

pevně ohraničen převažující barvou žlutou. Je samozřejmě velmi důležité do budoucnosti 

objasnění, zda se nejedná o časy ovlivněné jinými okolnostmi, které nebyly do této chvíle 

brány v potaz. Pokud by se jednalo o rozdíl několika vteřin, je možné tyto barvy statisticky 

zahrnout do oblasti žluté. Pokud by však byl rozdíl v minutách, je zapotřebí zjistit, co ho 

způsobuje. Do každého vnitrobloku je potom možné zvolit jiný typ dojezdové trasy, podle 

charakteru a rozmístění ulic uvnitř tohoto vnitrobloku, především se jedná o jednosměrné 

ulice, které v mnohých případech změní zcela systém celé příjezdové trasy. 

Důležitým závěrem této podkapitoly je návrh vzájemného propojení převažujících barev, 

nebo bodů v jednotlivých oblastech a jejich statistické vyhodnocení. Do budoucnosti je také 

velmi důležité sledovat okolnosti, které by mohly ovlivnit některé výjezdy, lišící se v této 

oblasti od ostatních řádově v minutách. Vzhledem k tomu, že data budou neustále přibývat, 

bez výrazných změn, například v osazení techniky na stanici, lze toto vyhodnocení za pomoci 

standardní odchylky provést i v následujícím roce 2012, získaná data se potom spojí 
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dohromady s rokem předešlým a po následném načtení a zobrazení do mapy, se mohou 

provést případné korekce v jednotlivých oblastech, kde se předpokládá až dvojnásobný počet 

bodů. 

7.2. Vyhodnocení výjezdových dat podle plošného pokrytí 

Dle plošného pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR [2] je stanice HS03 

zařazena jako 2A, což odpovídá danému stupni nebezpečí, viz Tabulka 1. To znamená,  

že stanice HS03 zajišťuje výjezd dvou jednotek požární ochrany na místo zásahu do 10 minut  

a další posilová jednotka (z HS01) do 15 minut. Podle zaznamenaných časů ve Výjezdové 

tabulce bylo tedy možné v daných dojezdových časech, které určuje plošné pokrytí provést 

zobrazení do Výjezdové mapy, tedy v rozsahu 10 a 15 minut, viz Obrázek 30 a Příloha 6. 

 

Obrázek 30 Výřez – výjezdová mapa, kategorie 2A 

Z uvedeného vyplývá, že ve většině případů v roce 2011 bylo časové rozmezí do 10 

minut splněno. V okrajových částech hasebního obvodu se dostáváme již nad toto rozmezí, 

ovšem zde může být buď nepatrný rozdíl, nebo došlo k většímu zdržení důsledkem okolností, 

které byly uvedeny již v předchozích kapitolách. Posilová jednotka z centrální stanice HS01 

by jistě také splnila dojezd do 15 minut, vzhledem k tomu, že zde se počítá se zdržením 

maximálně tři minuty. To vyplývá z umístění této stanice v ulici Sokolská, resp. Legerova.  

Při výjezdu jednotky lze počítat s nájezdem na magistrálu a rychlým přesunem do ulice 
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Argentinská a dále v rámci hasebního obvodu HS03. Vzhledem k charakteru této komunikace 

lze počítat s rychlým přejezdem i za větší frekvence vozidel a nepříznivých podmínek. 

Další časová rozmezí byla provedena dle plošného pokrytí – celkově, tedy 

v hodnotách 7, 10, 15, 20 a více minut, viz Příloha 5. 

7.3. Orientační body 

Velmi důležitou roli v orientaci v hasebním obvodu pro hasiče hrají orientační body. 

Z předchozích kapitol je zřejmé, že každá směna používala své body, vzhledem k potřebám  

a zavedení těchto bodů do výjezdové tabulky bylo provedeno jejich sjednocení mezi všemi 

směnami. V hasebním obvodu HS03 je několik významných bodů, které můžeme považovat 

za hlavní, dále se používají ještě takzvaně „malé“ pod-body, které nebyly vzhledem 

k množství, a také kvůli přehlednosti do tabulky zavedeny. Z celkového množství těchto bodů 

bylo nakonec vybráno 9 hlavních, které jsou uvedeny v Tabulce 10. Při průjezdu okolo těchto 

bodů na cestě k místu dané události hlásily vždy spojky názvy těchto bodů a spojař na HS03 

zaznamenal čas, který byl potvrzen operačním střediskem.  

Tabulka 10 Orientační body v hasebním obvodu HS03 

Číslo orientačního 

Bodu (OB) 
Popis orientačního bodu 

č. 1 Ďáblická skládka 

č. 2 Hnězdenská – výšková budova 

č. 3 TESCO Letňany 

č. 4 Renault Ďáblice 

č. 5 Kobyliské nám. – hlavní křižovatka 

č. 6 Nemocnice Bulovka 

č. 7 Letná – AC Sparta Praha 

č. 8 O2 Aréna - Českomoravská 

č. 9 Palmovka – hlavní křížení tramvají 

 

Ne ve všech případech se podařilo uvést orientační body na výjezdu spojaři. Vzhledem ke 

komunikaci ve výjezdovém voze a k charakteru případu to nebylo možné. Ovšem 

z Výjezdové tabulky vyšla k těmto bodům, které se podařilo uvést velmi zajímavá statistika, 

viz Tabulka 11. 
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Tabulka 11 Časové hodnoty na jednotlivých bodech – vážený průměr 

Číslo O.B. Časová hodnota [min.] 

č. 1 5,75 

č. 2 7 

č. 3 6 

č. 4 5,25 

č. 5 4,1 

č. 6 2,24 

č. 7 -- 

č. 8 4,67 

č. 9 2,5 

 

U některých bodů se vzhledem k četnosti dá říci, že výsledný údaj je skutečně 

vypovídající hodnotou, časové záznamy těch ostatních bodů by se měly i nadále dlouhodobě 

sledovat. Z Výjezdové tabulky jednoznačně vyplývá, že nejpoužívanějšími body jsou č. 5  

a č. 6. To je samozřejmě dáno polohou stanice HS03 a významnými komunikacemi, po 

kterých se jednotky dopravují na místo zásahu. Během roku 2011 došlo v Praze k jistým 

změnám a posunům v některých hasebních obvodech, hranice hasebního obvodu HS03 se 

změnily na úkor naší sousedící stanice č. 9 – Pražský hrad. Tímto směrem se také nacházel 

orientační bod č. 7 – na Letné, u stadionu AC Sparta Praha. Proto nebyla časová hodnota do 

Tabulky č. 11 k tomuto bodu uvedena. Vyškrtnutí tohoto bodu ze seznamu by znamenalo 

celkové posunutí těchto bodů a tedy i změnu v číslování ve Výjezdové tabulce, proto tyto 

změny nebyly realizovány. Zobrazení časových hodnot jednotlivých orientačních bodů 

v mapě je v Příloze 9. I když je z Výjezdové mapy znatelné, že časové hodnoty dojezdů do 

této lokality jsou v souladu s požadavky plošným pokrytím, přesto byly tyto změny 

v rajonizaci uskutečněny. Došlo také k drobným změnám od směru hasičské stanice  

č. 10 – Satalice, které neproběhly tak razantně, díky připomínkám, které byly vzneseny, neboť 

některé důležité dopravní uzly jsou stanicí č. 3 pokryty lépe. Jedná se zejména o křižovatku 

ulic Veselská – Kbelská, což je úsek častých dopravních nehod. 

Existence orientačních bodů, které jsou pevně dané, a u kterých byl větší počet 

záznamů, resp. časových hodnot při průjezdu okolo nich, potvrdila také důležité poznatky. 

Například při průjezdu okolo bodu č. 6 – Bulovka se časová hodnota z 90% pohybovala okolo 

čísla 2. Ovšem zbývající časové hodnoty se pohybovaly v rozmezí 3 – 6. Po důkladném 
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přezkoumání a za pomoci záznamů o použité technice bylo zjištěno, že dochází ke zdržení 

zejména v případech, kdy se výjezdu kromě CAS prvního, nebo druhého výjezdového 

družstva zúčastnil např. žebřík, nebo cisterna. 

7.4. Další statistické výstupy z Výjezdové tabulky 

Jak již bylo podrobně popsáno v kapitole 5, kromě základních údajů k výjezdům, byly 

zaznamenávány také údaje vedlejší, jako například jména jednotlivých velitelů u daných 

událostí a jejich směna, dále použitá výjezdová technika, která se této události zúčastnila. 

Celkové shrnutí je v Tabulce 12. Jména jednotlivých velitelů byla nahrazena zkratkami 

z důvodu ochrany osobních údajů. 

Tabulka 12 Statistické výstupy vedlejších údajů z Výjezdové tabulky 

Údaj Počet výjezdů v roce 2011 

Velitelé 

VČ - A, VD1A, VD2A 102, 111, 116, celkem směna A – 351 

VČ - B, VD1B, VD2B 140, 142, 149, celkem směna B – 458 

VČ - C, VD1C, VD2C 129, 150, 119, celkem směna C – 415 

Technika 

CAS 24/2000/200-M1Z 706 

CAS 15/2000/120-M2Z 534 

AZ 30 - S1V 215 

AZ 52 - S1V 64 

AP 42 - S1 1 

PLHA 540 - L1 15 

RZA - L1 49 

CAS 30/11000/1000 - S3LP 171 

CAS 16/3000/300 - S2Z 43 

PKN 10 - S1 9 
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7.5. Statistické výstupy HZS hl. m. Prahy za rok 2011 

Data, která obsahuje statistická ročenka roku 2011, byla zpracována za pomoci modulu - 

Vyhodnocení v SSU. Dají se z ní použít některé údaje pro srovnání s údaji z Výjezdové 

tabulky, viz Tabulka 13. 

Tabulka 13 Srovnání statistických údajů za rok 2011 [6] 

Výjezdová tabulka 
SSU – Statistická ročenka HZS hl. 

m. Prahy 

Počet výjezdů v roce 2011 

1224 1227 

Zásahy v MČ – Praha 7, 8, 9 

P7 – 315 P7 – 289 

P8 – 502 P8 – 627 

P9 - 281 P9 – 366 

Celkem: 1098 Celkem: 1284 

 

Z Tabulky 13 je znatelné, že data jsou ve většině případů v rozporu. Do celkového 

počtu zásahů v daném roce byly přidány zásahy, které nejsou uvedeny ve Výjezdové tabulce, 

ani ve strážní knize, ve které záznamy s tabulkou korespondují. Je možné, že byly  

do celkového počtu zahrnuty i výjezdy na taktická cvičení. Dalším rozporem jsou počty 

výjezdů v jednotlivých městských částech hasebního obvodu HS03. Vzhledem k tomu, že část 

jejich území pokrývají i sousedící stanice HS10, HS09, HS05 a HS01, nejsou tato data ve 

statistické ročence zahrnuta, především systém je dle mého úsudku nedokáže od sebe 

vzájemně rozlišit. V případě zavedení této tabulky i na sousedící stanice bychom docílili 

zpřesnění. Počet zásahů v MČ – Praha 7 je dle Výjezdové tabulky větší, než ve statistice, to je 

následek špatného zadání dat ze strany spojařů, kteří v některých případech zřejmě obvod MČ 

odhadovali. 
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8. Návrh optimalizace hasebních obvodů na území hl. m. Prahy 

Na základě poznatků a úvah z předchozích kapitol je možné vytvořit komplexní představu 

o optimalizaci hasebních obvodů na principu sofistikovaného způsobu sběru a využití 

výjezdových dat. Je rovněž potřeba tuto myšlenku i nadále rozvíjet a celý systém 

zdokonalovat i s využitím jiných metod, nebo nejlépe vytvořit jejich ideální kombinaci. Není 

třeba vázat se pouze na jednu existující variantu, ale nejlépe využít všechny současně 

dostupné prostředky pro analýzu informací z výjezdových dat a jejich následné implementace 

do používaných elektronických systémů. 

Výjezdová data představují především časy výjezdů a dojezdů jednotek na místo určení, 

dále informace o místu mimořádné události, především zadáním přesné adresy, čísla 

veřejného osvětlení, nebo za pomoci souřadnic z GPS systému. Tyto informace lze snadnou 

evidencí do Výjezdové tabulky později využít k načtení systémem GIS a promítnutí  

do Výjezdové mapy. Lze také provést celkovou analýzu dopravní dostupnosti a tak získat více 

informací o daném hasebním obvodě. 

Zavedením tohoto způsobu sběru dat a začleněním orientačních bodů přímo do programu 

Výjezd lze časem docílit sjednocení celého systému. Na základě takto získaných 

dlouhodobých poznatků lze provést celkovou analýzu a statistické vyhodnocení časové 

dostupnosti území, kde výchozím bodem bude daná hasičská stanice. Za jistých okolností 

nelze tvrdit, že musí být hranice hasebních obvodů pevně dány, ale mohou se měnit  

na základě toho, jak je časová dostupnost zejména v okrajových částech hasebního obvodu 

v průběhu roku ovlivňována dalšími okolnostmi. 

Dalším velmi důležitým poznatkem je potřeba možnosti připomínkování územního 

rozvoje, zejména výstavby důležitých komunikací, tunelů a mostů, na základě kterého lze  

do budoucnosti zlepšit dojezdové časy, neboť poloha stávajících hasičských stanic je 

samozřejmě neměnná. 

Optimalizací hasebních obvodů lze také provést za pomoci výstavby nových hasičských 

stanic. Příkladem je současná výstavba hasičské stanice „Modřany“, nebo plánovaná výstavba 

stanice „Severní město“. Dopravní dostupnost do těchto lokalit ze stávajících hasičských 

stanic z hlediska dojezdových časů je značně složitá. Do budoucnosti se jeví myšlenka 

výstavby stanic menšího typu jako nejlepší řešení z hlediska plošného pokrytí. 
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V současné době, kdy se na území hl. m. Prahy nachází deset hasičských stanic z původně 

plánovaných dvaceti, je situace z hlediska zabezpečení dojezdových časů v rámci existujícího 

plošného pokrytí velmi složitá. 

Využitím systému sběru dat ve formě Výjezdové tabulky, nebo jemu obdobného lze 

docílit na každé stanici přehled o situaci v daném hasebním obvodě z hlediska dojezdových 

časů v libovolném období. Na základě takto získaných informací lze provést optimalizaci 

hasebních obvodů, která může být výchozí pro dané období. Následně je třeba výjezdová data 

i nadále zaznamenávat a vyhodnocovat, dále také sledovat celkovou situaci v daném obvodě, 

především významné změny ve výstavbě komunikací, tunelů a mostů, které mohou zásadně 

ovlivnit dojezd jednotek PO. 

Do celkového procesu této optimalizace je třeba zapojit všechny dotčené složky 

v organizační struktuře HZS hl. m. Prahy do takové míry, aby byl výsledek co nejefektivnější. 

Tímto je myšleno i celkové zlepšení systému sběru dat, tedy využití nejmodernějších systémů 

a jejich následné aplikaci v praxi. Tímto je myšleno především zavedení GPS navigací  

na výjezdové vozy a jejich následné propojení, nebo implementace do systému Výjezd tak, 

aby byl sběr dat prováděn zcela automaticky a jejich vyhodnocení v pozdější době bylo 

mnohem snadnější. Tento způsob by ulehčil i práci spojek na výjezdových vozech, kde by 

vedlejším produktem tohoto vylepšení byla snadnější navigace na místo zásahu. Také by se 

do budoucnosti dalo zauvažovat o implementaci dojezdových tras do tohoto systému tak,  

aby se daly v případě okolností měnit. Podobný způsob existoval již před několika lety 

v neelektronické podobě a byl vypracován na nejvyšší úroveň podle zkušeností z výjezdů  

na centrální stanici HS01. 

Na celkových změnách v rajonizaci by se měly samozřejmě podílet i hasiči jednotek, 

jejichž zkušenosti jsou v tomto případě nenahraditelné. Jedná se o dlouhodobý proces, jehož 

výsledkem lze za předpokladu účasti všech dotčených organizačních složek očekávat 

efektivní výsledek. Tvorbu hasebních obvodů nelze provádět tzv. od stolu, ale je nutné znát 

všechny mechanismy, které jsou s danou problematikou spojené. 
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9. Využití výsledků optimalizace dojezdových časů JPO 

v činnosti stavební prevence a operačního řízení [29] 

Zpracované dojezdové časy zaznamenané jak numericky, tak zejména zapracované 

do grafické podoby jsou významným faktorem při výkonu státního požárního dozoru v oblasti 

stavební prevence, pro investory, zpracovatele požárně bezpečnostních řešení, při zpracování 

expertizních zpráv, přípravě prověřovacích cvičení a také při hodnocení zásahů jednotek 

požární ochrany, popřípadě při zpracování znaleckých posudků. 

Především z grafické části zaznamenaných dojezdových časů je možné snadno posoudit  

a využít získané údaje při: 

- rozvaze o instalaci stabilního, doplňkového nebo polostabilního hasicího zařízení. Zde 

se podle podmínek ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 jedná o časy H2 a H3. Podle těchto časů  

je možné objektivně posoudit možnosti instalace těchto aktivních požárně bezpečnostních 

zařízení,  

- vyhodnocení podmínek evakuace osob ve vztahu k případnému střetu s hasiči,  

to znamená, zda v době příjezdu jednotky požární ochrany a nasazení sil a prostředků je již 

dokončena evakuace osob, nebo zda je nutné vést zásah jinou cestou, než kde probíhá 

evakuace,  

- zpracování časového snímku činnosti ostrahy ve vztahu k rozsahu úkonů, nutných  

po vyhlášení požárního poplachu,  

- zpracování dokumentace zdolávání požárů a při zpracování expertizních posudků  

u složitých objektů a objektů například historických, zdravotnických,  

- hodnocení funkce zařízení pro odvětrání kouře a tepla, ve vztahu ke stanovení výšky 

neutrální roviny,  

- stanovení teploty hořící hořlavé kapaliny v nádrži nebo v havarijní jímce, 

- přípravě prověřovacího cvičení v návaznosti na zpracování předpokládaného časového 

snímku,  

- vyhodnocení účinnosti zásahu jednotky požární ochrany ve vztahu na možné zahájení 

zásahu, respektive zahájení dodávky hasební látky,   
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- zpracování znaleckých posudků jak v oblasti hodnocení požárně bezpečnostního 

řešení, doby požární odolnosti stavebních konstrukcí, posouzení zásahu jednotky požární 

ochrany a dalších činnostech znalce,  

- stanovení rozsahu instalace jak aktivních, tak pasivních požárně bezpečnostních 

zařízení a především při stanovení režimu jejich aktivace tak, aby bylo zajištěno správné 

pořadí funkce v návaznosti na požadavky splnění podmínek systémové integrity,  

- posouzení připojení objektu vybaveného zařízením elektrické požární signalizace 

objektu na pult centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy a ve vazbě na umístění klíčového 

trezoru požární ochrany na objektu ve vztahu k podmínkám příjezdu jednotky požární 

ochrany,  

- zpracování Územního plánu městské části, 

- při hodnocení zabezpečení plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany,  

- a v dalších souvislostech. 

Velmi významnou skutečností je objektivní a správné chápání významného 

dokumentu navrženého v této práci – časových pásem dojezdových časů jednotek požární 

ochrany a jeho správné použití a využití v praxi. Všechny relevantní údaje zpracované 

sofistikovaným způsobem nesmí být chápány jako dogmatické, ale jako orientační a podle 

toho je také používat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

10. Závěr 

Využití databázového prostředí Výjezdové tabulky pro celkové zhodnocení a načtení 

systémem GIS se ukázalo jako podnětné a inspirativní. Z dlouhodobého hlediska lze říci,  

že tato jednoduchá metoda napomáhá k udržení přehledu a statistickému vyhodnocení 

dojezdových časů, kterou lze aplikovat na každé hasičské stanici. Je třeba i nadále 

shromažďovat vstupy a toto vyhodnocení provádět cyklicky ve zvoleném období. 

Z celkového objemu dat, který bude neustále narůstat lze potom provést ještě podrobnější 

analýzu, jejímž výsledkem budou přesnější výstupy. Na základě takto zpracovaných dat lze 

provést i výslednou korekci, nebo úpravu hasebního obvodu, jehož hranice nemusí být zcela 

pevně dány, ale mohou se měnit v důsledku některých faktorů, které mohou uvedené 

dojezdové časy zásadně ovlivnit. Důležitým závěrem je také to, aby bylo hasičskému 

záchrannému sboru umožněno připomínkování územního rozvoje, jehož změny se mohou 

také zásadně projevit na celkovém zlepšení dojezdových časů. Tato metoda je také použitelná 

pro budoucí orientaci k výstavbě nových hasičských stanic. Pro zlepšení a především 

zpřesnění polohy jednotek na výjezdu by měly být zavedeny na výjezdové vozy GPS 

navigace a také by mělo být provedeno přizpůsobení celého elektronického systému tak, aby 

byl sběr dat prováděn zcela automaticky. Pro budoucí účely celkové optimalizace bude 

zapotřebí provést i úpravu stávajících systémů, například začleněním orientačních bodů  

a jejich elektronickým využitím k navigaci na místo zásahu. Závěrem lze také říci,  

že dojezdové časy lze využít v oblasti stavební prevence z důvodů, které byly v této práci 

rovněž popsány. 

Optimalizace hasebních obvodů na území hl. m. Prahy, ale i na kterémkoliv území ČR je 

z časového hlediska dlouhodobý proces, na kterém by se měly podílet všechny dotčené 

organizační složky. Pro tento proces by měly být využívány nejen databáze, ale i dlouhodobé 

zkušenosti hasičů na jednotkách. Je třeba si uvědomit, že zmíněné elektronické systémy,  

které jsou v praxi využívány, mají sloužit hasičům také k usnadnění jejich činnosti, proto je 

také důležité přizpůsobení těchto systémů jejich potřebám. 
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http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/o/13-1127-04-sldb_2001-podil_vyjizdky_automobilem_vc__kombinaci_na_celkove_vyjizdce_z_obce_do_zamestnani_%28cr%29
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/o/13-1127-04-sldb_2001-podil_vyjizdky_automobilem_vc__kombinaci_na_celkove_vyjizdce_z_obce_do_zamestnani_%28cr%29
http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2003/Sbornik/Renner/renner.htm
http://www.hzspraha.cz/soubory/cz_stanice.htm
http://www.praha-bechovice.cz/BECHOVICE/Bechovice-dnes
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