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ISV 5.0 Statistické sledování událostí 

Požáry s účastí jednotek - průměrné časy 
HZS hl. m. Prahy 

 

Období od : 1.1.2006 do: 31.12.2006  
 Prům. doba [min, sec] Prům. z poč. pož.

 
Průměrná doba mezi příjezdem a zahájením zásahu 1. jednotkou 

 
0 min 36 sec 

 
194

Průměrná doba od zahájení zásahu první jednotkou do lokalizace 6 min 38 sec 180

Průměrná doba od lokalizace do likvidace 14 min 28 sec 210

Průměrná doba od ohlášení 1. jednotce do zahájení zásahu 1.jednotkou 8 min 26 sec 194

Průměrná doba od zpozorování do ohlášení 1. jednotce 0 min 53 sec 213

Průměrná doba od zpozorování do zahájení zásahu 1. jednotkou 9 min 16 sec 194

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu 1. jednotky 21 min 27 sec 217

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu poslední jednotky 22 min 2 sec 217

Podmínky 
KRAJ: Hlavní m??sto Praha 
STAVY UDÁLOSTÍ: Čekající na odbavení (100), Inicializovaná (200), Převzatá (210), Odložená (300), Otevřená, bez SaP (400), Otevřená SaP na cest?? 
(410), Otevřená, SaP na míst?? (420), Lokalizovaná (430), Likvidovaná (440), Ukončená OS (500), Uzavřená OS (510), Exportovaná do SK (520), 
Převzatá VZ (600), Ukončená VZ (610), Exportovaná ZOZ Online (620), Převzatá ZPP (700), Ukončená ZPP (710), Převzatá garantem za SSU (750), 
Ukončená garantem za SSU (760), Potvrzená krajským garantem (780) 
PŘÍZNAKY: 
Události které 
- jsou: Událost zahrnuta do SSU 

Mimo události které 
- jsou: Prov??řovací cvičení 

OD DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 
DO DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 

 
Nepočítáno u událostí, kde není zadán jeden z časů, nejsou v souslednosti, či je čas zadán nekorektně, neúplně. 
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ISV 5.0 Statistické sledování událostí 

Požáry s účastí jednotek - průměrné časy 
HZS hl. m. Prahy 

 

Období od : 1.1.2007 do: 31.12.2007  
 Prům. doba [min, sec] Prům. z poč. pož.

 
Průměrná doba mezi příjezdem a zahájením zásahu 1. jednotkou 

 
0 min 32 sec 

 
195

Průměrná doba od zahájení zásahu první jednotkou do lokalizace 7 min 24 sec 188

Průměrná doba od lokalizace do likvidace 21 min 13 sec 208

Průměrná doba od ohlášení 1. jednotce do zahájení zásahu 1.jednotkou 8 min 10 sec 195

Průměrná doba od zpozorování do ohlášení 1. jednotce 1 min 18 sec 205

Průměrná doba od zpozorování do zahájení zásahu 1. jednotkou 9 min 28 sec 195

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu 1. jednotky 28 min 53 sec 209

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu poslední jednotky 29 min 42 sec 209

Podmínky 
KRAJ: Hlavní m??sto Praha 
STAVY UDÁLOSTÍ: Čekající na odbavení (100), Inicializovaná (200), Převzatá (210), Odložená (300), Otevřená, bez SaP (400), Otevřená SaP na cest?? 
(410), Otevřená, SaP na míst?? (420), Lokalizovaná (430), Likvidovaná (440), Ukončená OS (500), Uzavřená OS (510), Exportovaná do SK (520), 
Převzatá VZ (600), Ukončená VZ (610), Exportovaná ZOZ Online (620), Převzatá ZPP (700), Ukončená ZPP (710), Převzatá garantem za SSU (750), 
Ukončená garantem za SSU (760), Potvrzená krajským garantem (780) 
PŘÍZNAKY: 
Události které 
- jsou: Událost zahrnuta do SSU 

Mimo události které 
- jsou: Prov??řovací cvičení 

OD DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 
DO DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 

 
Nepočítáno u událostí, kde není zadán jeden z časů, nejsou v souslednosti, či je čas zadán nekorektně, neúplně. 
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ISV 5.0 Statistické sledování událostí 

Požáry s účastí jednotek - průměrné časy 

HZS hl. m. Prahy 

 

Období od : 1.1.2008 do: 31.12.2008  
 Prům. doba [min, sec] Prům. z poč. pož.

 
Průměrná doba mezi příjezdem a zahájením zásahu 1. jednotkou 

 
0 min 40 sec 

 
206

Průměrná doba od zahájení zásahu první jednotkou do lokalizace 8 min 25 sec 199

Průměrná doba od lokalizace do likvidace 15 min 15 sec 220

Průměrná doba od ohlášení 1. jednotce do zahájení zásahu 1.jednotkou 8 min 7 sec 206

Průměrná doba od zpozorování do ohlášení 1. jednotce 0 min 58 sec 219

Průměrná doba od zpozorování do zahájení zásahu 1. jednotkou 9 min 7 sec 206

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu 1. jednotky 22 min 46 sec 220

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu poslední jednotky 25 min 34 sec 219

Podmínky 
KRAJ: Hlavní m??sto Praha 
STAVY UDÁLOSTÍ: Čekající na odbavení (100), Inicializovaná (200), Převzatá (210), Odložená (300), Otevřená, bez SaP (400), Otevřená SaP na cest?? 
(410), Otevřená, SaP na míst?? (420), Lokalizovaná (430), Likvidovaná (440), Ukončená OS (500), Uzavřená OS (510), Exportovaná do SK (520), 
Převzatá VZ (600), Ukončená VZ (610), Exportovaná ZOZ Online (620), Převzatá ZPP (700), Ukončená ZPP (710), Převzatá garantem za SSU (750), 
Ukončená garantem za SSU (760), Potvrzená krajským garantem (780) 
PŘÍZNAKY: 
Události které 
- jsou: Událost zahrnuta do SSU 

Mimo události které 
- jsou: Prov??řovací cvičení 

OD DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 
DO DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 

 
Nepočítáno u událostí, kde není zadán jeden z časů, nejsou v souslednosti, či je čas zadán nekorektně, neúplně. 
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ISV 5.0 Statistické sledování událostí 

Požáry s účastí jednotek - průměrné časy 

HZS hl. m. Prahy 

 

Období od : 1.1.2009 do: 31.12.2009  
 Prům. doba [min, sec] Prům. z poč. pož.

 
Průměrná doba mezi příjezdem a zahájením zásahu 1. jednotkou 

 
0 min 31 sec 

 
179

Průměrná doba od zahájení zásahu první jednotkou do lokalizace 8 min 29 sec 172

Průměrná doba od lokalizace do likvidace 15 min 18 sec 198

Průměrná doba od ohlášení 1. jednotce do zahájení zásahu 1.jednotkou 7 min 56 sec 179

Průměrná doba od zpozorování do ohlášení 1. jednotce 0 min 54 sec 190

Průměrná doba od zpozorování do zahájení zásahu 1. jednotkou 8 min 49 sec 179

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu 1. jednotky 25 min 14 sec 198

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu poslední jednotky 25 min 26 sec 198

Podmínky 
KRAJ: Hlavní m??sto Praha 
STAVY UDÁLOSTÍ: Čekající na odbavení (100), Inicializovaná (200), Převzatá (210), Odložená (300), Otevřená, bez SaP (400), Otevřená SaP na cest?? 
(410), Otevřená, SaP na míst?? (420), Lokalizovaná (430), Likvidovaná (440), Ukončená OS (500), Uzavřená OS (510), Exportovaná do SK (520), 
Převzatá VZ (600), Ukončená VZ (610), Exportovaná ZOZ Online (620), Převzatá ZPP (700), Ukončená ZPP (710), Převzatá garantem za SSU (750), 
Ukončená garantem za SSU (760), Potvrzená krajským garantem (780) 
PŘÍZNAKY: 
Události které 
- jsou: Událost zahrnuta do SSU 

Mimo události které 
- jsou: Prov??řovací cvičení 

OD DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 
DO DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 

 
Nepočítáno u událostí, kde není zadán jeden z časů, nejsou v souslednosti, či je čas zadán nekorektně, neúplně. 
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ISV 5.0 Statistické sledování událostí 

Požáry s účastí jednotek - průměrné časy 

HZS hl. m. Prahy 

 

Období od : 1.1.2010 do: 31.12.2010  
 Prům. doba [min, sec] Prům. z poč. pož.

 
Průměrná doba mezi příjezdem a zahájením zásahu 1. jednotkou 

 
0 min 35 sec 

 
187

Průměrná doba od zahájení zásahu první jednotkou do lokalizace 7 min 24 sec 181

Průměrná doba od lokalizace do likvidace 15 min 8 sec 200

Průměrná doba od ohlášení 1. jednotce do zahájení zásahu 1.jednotkou 9 min 7 sec 187

Průměrná doba od zpozorování do ohlášení 1. jednotce 5 min 56 sec 195

Průměrná doba od zpozorování do zahájení zásahu 1. jednotkou 15 min 15 sec 187

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu 1. jednotky 22 min 38 sec 200

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu poslední jednotky 22 min 52 sec 200

Podmínky 
KRAJ: Hlavní m??sto Praha 
STAVY UDÁLOSTÍ: Čekající na odbavení (100), Inicializovaná (200), Převzatá (210), Odložená (300), Otevřená, bez SaP (400), Otevřená SaP na cest?? 
(410), Otevřená, SaP na míst?? (420), Lokalizovaná (430), Likvidovaná (440), Ukončená OS (500), Uzavřená OS (510), Exportovaná do SK (520), 
Převzatá VZ (600), Ukončená VZ (610), Exportovaná ZOZ Online (620), Převzatá ZPP (700), Ukončená ZPP (710), Převzatá garantem za SSU (750), 
Ukončená garantem za SSU (760), Potvrzená krajským garantem (780) 
PŘÍZNAKY: 
Události které 
- jsou: Událost zahrnuta do SSU 

Mimo události které 
- jsou: Prov??řovací cvičení 

OD DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 
DO DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 

 
Nepočítáno u událostí, kde není zadán jeden z časů, nejsou v souslednosti, či je čas zadán nekorektně, neúplně. 
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ISV 5.0 Statistické sledování událostí 

Požáry s účastí jednotek - průměrné časy 

HZS hl. m. Prahy 

 

Období od : 1.1.2011 do: 31.12.2011  
 Prům. doba [min, sec] Prům. z poč. pož.

 
Průměrná doba mezi příjezdem a zahájením zásahu 1. jednotkou 

 
0 min 36 sec 

 
183

Průměrná doba od zahájení zásahu první jednotkou do lokalizace 5 min 54 sec 174

Průměrná doba od lokalizace do likvidace 18 min 58 sec 194

Průměrná doba od ohlášení 1. jednotce do zahájení zásahu 1.jednotkou 7 min 56 sec 183

Průměrná doba od zpozorování do ohlášení 1. jednotce 0 min 52 sec 175

Průměrná doba od zpozorování do zahájení zásahu 1. jednotkou 8 min 40 sec 183

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu 1. jednotky 24 min 29 sec 196

Průměrná doba od příjezdu 1. jednotky do odjezdu poslední jednotky 24 min 45 sec 196

Podmínky 
KRAJ: Hlavní m??sto Praha 
STAVY UDÁLOSTÍ: Čekající na odbavení (100), Inicializovaná (200), Převzatá (210), Odložená (300), Otevřená, bez SaP (400), Otevřená SaP na cest?? 
(410), Otevřená, SaP na míst?? (420), Lokalizovaná (430), Likvidovaná (440), Ukončená OS (500), Uzavřená OS (510), Exportovaná do SK (520), 
Převzatá VZ (600), Ukončená VZ (610), Exportovaná ZOZ Online (620), Převzatá ZPP (700), Ukončená ZPP (710), Převzatá garantem za SSU (750), 
Ukončená garantem za SSU (760), Potvrzená krajským garantem (780) 
PŘÍZNAKY: 
Události které 
- jsou: Událost zahrnuta do SSU 

Mimo události které 
- jsou: Prov??řovací cvičení 

OD DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 
DO DRUHU (ÚČELU) OBJEKTU: 561 - osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla 

 
Nepočítáno u událostí, kde není zadán jeden z časů, nejsou v souslednosti, či je čas zadán nekorektně, neúplně. 

 
 


