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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů v uplynulém roce 2016 se účastnila 

v součinnosti s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy dva a dvaceti 

událostí, uspořádala dvě taktická a jedno prověřovací cvičení, devět 

pravidelných i mimořádných výcviků a účastnila se tří povinných kurzů a 

podílela se na deseti kulturních a společenských akcí. 

 

Cvičení a výcviky JSDH Praha 1 

 
V uplynulém roce 2016 se členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Praha 1 zúčastnili 3 cvičení a devíti výcviků. Výcviky byly především tematicky 

zaměřeny na stavbu protipovodňových zábran, protipovodňová opatření a další 

témata v souladu s cvičebním řádem GŘ HZS ČR.  

Nabyté zkušenosti z výcviku, jsme v plné míře zúročili při cvičení 

“Holešovice 2016“, které na celopražské úrovni pořádal Magistrát hl. m. Prahy. 

Svěřený úsek stavby PPO, jsme díky získaným zkušenostem postavili 

v rekordním čase za jeden a půl hodiny.  

Další výcviky byly zaměřeny na použití hasicích přístrojů v praxi 

s rozlišení různých hasebních látek. Některé další byly zaměřeny na bezpečnou 

manipulaci s osvětlovací věží, elektrocentrálou a jejich dopravou na místo 

zásahu, dále práce ve výškách a nad volnou hloubkou, odstraňování překážek ve 

výškách za použití vysokozdvižné techniky (výcvik s motorovou pilou a 

rozbrušovacím agregátem). 

Tři výcviky byly zaměřeny na čerpání vody ze zatopených prostor, za 

použití kalového a ponorného čerpadla včetně oplachování a nácviku 

dekontaminace nasazením rozdělovače, kdy část vody byla vedena zpět a 

prostor oplachován proudem “D“. Zbylé pravidelné výcviky byly prováděny 

v souladu s Cvičebním řádem GŘ HZS ČR. 

V listopadu 2016 uspořádala JSDH Praha 1 ve spolupráci s Magistrátem 

hl. m. Prahy, Správou služeb HMP a Městskou částí Praha 1 prověřovací cvičení 

„Žofín 2016“. V rámci tohoto cvičení členové JSDH Praha 1, pracovníků 



Správy služeb HMP, povodňové čety paláce Žofín a pracovníků Strojíren 

Podzimek a. s. postavili část úseku PPO paláce Žofín. Dále byly zkontrolovány 

všechny součásti opatření, včetně uzavření vstupů a výstupů vzduchotechniky 

(uzavření kovových vrat) a připojení náhradního zdroje el. energie (diesel 

agregát). Dále byly prověřeny a odzkoušeny protipovodňová čerpadla uvnitř 

chráněného objektu. Všechny části PPO byly zkontrolovány, vyhodnoceny 

závady a podán návrh na jejich odstranění.  

 

Koncem minulého roku 2016 prošla Jednotka dobrovolných hasičů Praha 

1 hloubkovou kontrolou Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy 

s vyhovujícím výsledkem. Několik drobných nedostatků, týkajících se 

nepřesného pochopení příslušného předpisu bylo následně odstraněno. 

 

Příměstský tábor SDH Praha 1 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha 1 dlouhodobě vtahuje děti a 

mládež do dění týkající se bezpečnosti. Díky zájmu dětí a mládeže o oblast 

bezpečnosti a prevence kriminality Rada SDH P1 rozhodla o pořádání 

příměstského tábora ve dvou týdenních termínech o prázdninách 2016. Zájem o 

účast byl bohužel tak obrovský, že mnoho zájemců muselo být odmítnuto. 

Rodiče program tábora ocenili mnoha následnými pochvalami a oceněními.  

Během několika dnů, vybudovali členové JSDH Praha 1 ve spolupráci se 

Správou služeb hl. m. Prahy, tábor v prostoru zahrady v Loretánské ulici. 

Zázemí tábora bylo tvořeno třemi vojenskými stany, stanem velitelským, který 

sloužil zároveň jako případná marodka, stan ubytovací, kde bylo zřízeno 40 

lůžek a stan pro školení a společenské hry ve dnech se špatným počasím. Stan 

byl vybaven stoly s lavicemi a projekční a zvukovou technikou. Hygienické 

zázemí bylo zřízeno pomocí mobilního kontejneru systému typu TOI-TOI.  



SDH Praha 1 dále vytvořila svépomocí „opičí“ dráhu, včetně dřevěných 

překážek, labyrintu a kladky. 

Během budování tábora členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Praha 1 provedli omytí, přípravu požární nádrže, kde v rámci tábora prováděn 

výcvik. Nádrž byla následně napuštěna vodou a po provedení rozborů vody 

Ústavem technologie vody a prostředí, Vysoké školy chemicko-

technologické v Praze, byla nádrž schválena jako případné koupaliště. Během 

tábora byla nádrž primárně využívána jen jako zdroj vody při cvičeních hasební 

techniky.  

V obou týdenních turnusech se příměstského tábora zúčastnilo více než 

100 dětí převážně z městské části Praha 1, které byly rozděleny do 5 a 6 

členných družstev, ve který plnily zadané úkoly a výcvik. Stravování bylo 

zajištěno v jídelně Hradní stráže, včetně dvou svačin a pravidelného pitného 

režimu. 

Celý tábor byl koncipován do programových bloků – hasičské dovednosti, 

záchranářské techniky, poskytnutí první pomoci a sebeobrany za účasti členů 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 1, záchranářů ZZS hl. 

m. Prahy, Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR. Mimo základnu byl 

organizován externí program – seznámení s činností jednotek HZS hl. m. Prahy 

na nové hasičské stanici č. 11 v pražských Modřanech. Zajímavým zpestřením 

bylo pro účastníky tábora seznámení s činností Hasičů Správy železniční a 

dopravní cesty, kteří disponují speciální technikou, včetně vyprošťovacího 

tanku. 

 

 

 

 

 



Preventivní požární dozor 

Jednotka SDH Praha 1 se uplynulém roce účastnila několika veřejných 

akci, kde preventivně působila, jako požární dozor. Jednalo se o veřejné akce 

pořádané radnicí Prahy 1. Prováděla také požární dozor na kulturní akci 

pořádané Magistrátem hl. m. Prahy, „Zdobit může každý,“ která se konala 

v prosinci 2016 v prostoru Loretánské zahrady. Členové jednotky dále prováděli 

požární dozor na Silvestra na Václavském náměstí a okolí. Všechna opatření 

byla bez závad, ze strany jednotky nebyla zjištěna žádná mimořádná událost. 

 JSDH Praha 1 se z pokynu starosty MČ Praha 1 dále účastnila několika 

sportovních akcí, např. pražský Maraton a Půlmaraton, kde zajištovala stavbu 

nafukovacího oblouku naší domovské obce. 

 

 

Problematika hrozby povodní  

Samostatnou kapitolou je zapojení JSDH Praha 1 do řešení problematiky 

protipovodňových opatření na území MČ Praha 1. Velitelé jednotky se 

pravidelně účastní jednání krizového odboru MČ Praha 1, Magistrátu hl. m. 

Prahy, v úzké spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy na úpravách, změnách a 

kontrolách součástí protipovodňových ochrany. 

 

 

 

 

 

 



Dne 12. 5. 2016 náhle zesnul profesionální hasič  

dlouholetý člen JSDH Praha 1,  

por. Petr Jadrný Dis. 

 

ČEST JEHO PAMÁTCE 

 

 



Záměry a činnost plánovaná na rok 2017 

 

Naším prvořadým záměrem v novém roce 2017 je spolupráce při náboru a 

výcviku nových uchazečů a jejich začlenění do základny SDH Praha 1. Podle 

ohlasů účastníků i rodičů se JSDH Praha 1 rozhodla na pokračování  projektu 

příměstský tábor “ Dny mladých hasičů 2017“ ve spolupráci s HMP, kde zajistí 

praktický a fyzický výcvik.  Městská část Praha 1 podporuje pořádání 

příměstského tábora formou výpůjčky zahrady v Loretánské ulici, kde bude 

znovu zřízena základna s náročným cvičným polygonem.  

JSDH Praha 1 dále plánuje výcvik pro děti ve spolupráci s  Poříčním 

oddílem MP Praha se zaměřením na záchranu tonoucích z vodní hladiny, 

základy resuscitace a potápění. Bude se dále podílet na výcviku svých členů 

podle cvičebního řádu pod vedením velitelů Jednotky sboru.   

V novém kalendářním roce Jednotka sboru dobrovolných hasičů Praha 1 

plánuje další prohlubování znalostí a kvalifikace absolvováním kurzu pro práce 

ve výškách, práce s motorovou pilou a kurzu manipulace s vysokozdvižnou a 

jeřábovou technikou.  

Protože se městská část Praha 1 rozkládá jako jediná z městských částí hl. 

m. Prahy na obou březích Vltavy, naší prioritou budou i nadále zejména 

protipovodňová opatření v součinnosti s integrovaným záchranným systémem 

hl. m. Prahy. Nedílnou součástí práce v novém kalendářním roce bude pořádání 

kulturních a společenských akcí.  

Díky podpoře zastupitelstva MČ Praha 1 a Magistrátu hl. m. Prahy se 

v uplynulém roce podařilo realizovat veřejnou zakázku na nákup cisternové 

automobilové stříkačky. Termín dodání vozidla plánovaný na léto 2017, nám po 

odborném zaškolení, umožní širší zapojení do ochrany obyvatelstva první 

městské části a obyvatelstva celé metropole. 

 



Závěrem bychom rádi poděkovali za intenzivní spolupráci 

v roce 2016, jmenovitě:  

 

Bc. Liboru Hadravovi 

radnímu hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality 

 

Ing. Oldřichu Lomeckému 

starostovi MČ Praha 1 

 

Brig. gen. Ing. Romanu Hlinovskému  

řediteli HZS hl. m. Prahy 

 

MUDr. Petru Kolouchovi, MBA 

řediteli Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 

 

Mgr. Bohdanu Frajtovi 

řediteli Správy služeb hl. m. Prahy 
 
 
 
Ing. Eduardu Šusterovi 

řediteli Městské policii hl. m. Prahy 

 

 



Za přidělení grantů, finanční a věcnou pomoc: 

Odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy 

 
 
Phoenix-Zeppelin CATERPILLAR, spol. s r.o. 

 
 
Xena Praha s. r. o. 

 
 
Al – Namura spol. s. r. o. 

 
 
CVM International Group s. r. o. 

 
A zvláště bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu městské 

části Praha 1, za podporu, finanční pomoci a spolupráci při 

uskutečnění kulturních, preventivních i represivních akcí 

Jednotky a sboru dobrovolných hasičů Praha 1 v roce 2016. 

 
 
 
      Zdeněk Čihák 
Velitel JSDH Praha 1 

 


