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ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři,

těší nás, že vám můžeme nabídnout již třetí číslo čtvrtletníku IOP pod lupou v tomto roce. Le-
tošní rok nás všechny zaskočil červnovými povodněmi, s nimiž se museli vyrovnat zasažení 
obyvatelé i záchranáři. Podíl na záchranných pracích a odstraňování škod má i Integrovaný 
operační program, konkrétně technika zakoupená díky našim projektům. Proto jsme třetí číslo 
věnovali tématu povodní, a to slovem i obrazem.

IOP financuje dva velké projekty na pořízení hasičské techniky a technologií, které byly nasa-
zeny přímo v místě povodní, čímž vydatně podpořily tvrdou práci hasičů. Také Policii České 
republiky, která při posledních záplavách nasadila do terénu přes 25 tisíc policistů, pomáhala  
speciální technika podpořená z Integrovaného operačního programu. Užitečné bylo např. mo-
bilní monitorovací centrum vybavené odolnými počítači, jež se uplatnilo při shromažďování  
a zpracování přesných aktuálních informací. Kontaktní a koordinační centra působící na poli-
cejních služebnách poskytovala neustálou pohotovost a mobilní kontaktní a koordinační centra, 
zajišťující mimo jiné spojení se světem tam, kde nefungují pevné linky, mobilní telefony nebo 
internet, byla k dispozici v terénu. Více se dočtete na následujících stránkách.

Aktuálně jsme zařadili také přehled programů na pomoc při odstraňování následků povodní Ministerstva pro místní rozvoj a Stát-
ního fondu pro rozvoj bydlení.

Na konci tohoto čísla si přečtete o tom, jak pokračuje naše geocachingová soutěž „Pátrej a vyhraj“ a jak se Integrovaný operační 
program zúčastnil oslav v historických městech Kroměříži a Jindřichově Hradci.

Naše aktivity můžete sledovat na www.kvalitazivota.eu a facebookové stránce Integrovaný operační program, kde se objevují  
i aktuální informace ke geocachingové souteži.

Děkujeme za vaši pozornost.

Ing. Lumíra Kafková
ředitelka Řídícího orgánu IOP

Obec Mělník, místní část Mlazice
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PŘEDSTAVUJEME

Dne 2. června 2013 byl, v  souvislosti 
s  krizovou povodňovou situací, do od-
volání vyhlášen vládou České republiky 
nouzový stav pro území Jihočeského,  
Plzeňského, Středočeského, Liberecké-
ho, Královehradeckého, Ústeckého kraje 
a hlavního města Prahy. 

V sedmi krajích České republiky bylo cel-
kem nasazeno 25 364 policistů a desítky 
kusů speciální techniky ve stovkách poli-
cejních opatření. 

Mobilní monitorovací centrum  
a Mobilní kontaktní a koordinační centra
Záchranné a posléze likvidační práce 
vyžadovaly rychlé získávání a předávání 
enormního množství přesných a aktu-
álních informací. Informace, které byly 
alfou a omegou zvládnutí krizové situ-
ace, nebylo jednoduché shromažďovat 
ani vyhodnocovat. Policie se v   terénu 
při zjišťování aktuálního stavu často 
spoléhala na hlídkovou službu, avšak 
na mnoha místech policistům pomáhalo 
Mobilní monitorovací centrum a Mobilní 
kontaktní a koordinační centra. Tyto spe-
ciálně upravené vozy vybavené odolnou  

výpočetní technikou umožňovaly pří-
stup do vzdálených centrálních databází  
a systémů, k  dispozici byly kontejnery 
první pomoci a první záchrany, osvětlova-
cí zařízení, informační LED tabule a další 
moderní prvky. Především osádky těch-
to vozů průběžně zpracovávaly a  vyhod-
nocovaly aktuální poznatky a zajišťovaly 
koordinaci vzniklé situace. Podle potře-
by se vozy operativně přesouvaly nebo 
dlouhodoběji působily na místě, což mělo  

významný přínos pro  efektivní a účelné 
řešení mimořádných událostí především 
ve vztahu k občanům.

Kontaktní a koordinační centra
Kontaktní a koordinační centra poskytova-
la nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlá-
šení vzniku mimořádné události, jejího vy-
hodnocení a neodkladného zásahu v místě 
mimořádné události. Zajišťovala podmínky 
pro efektivní koordinaci sil a prostředků 
Policie ČR při vzniku povodní, především 
umožnila obousměrný tok informací mezi 
občanem a integrovaným záchranným 
systémem, ale sloužila občanům také 
jako prvotní shromaždiště při evakuacích 
a bezpečná zóna s  možností zajištění zá-
kladních lidských potřeb do doby rozvinutí 
sítě pomoci v krizové oblasti.

Portál pro informační podporu 
rozhodování v krizových situacích
V Ústeckém kraji mohli jako jediní v re-
publice využít speciální Portál pro infor-
mační podporu rozhodování v krizových 
situacích. Shodou okolností měl být tento 
portál o dva týdny později uveden do ost-
rého provozu. Žádná z testovacích situací, 
kterými portál do té doby prošel, nemoh-
la jeho funkčnost vyzkoušet lépe než na-
stalá skutečnost. Portál se v praxi osvěd-
čil. Sbíral informace o krizové situaci  
a vytvářel komplexní přehled ve vizuální 
podobě, který byl k dispozici také ostat-
ním složkám IZS. Portál evidoval uza-
vírky komunikací a  střežených oblastí.  

Pomoc Policie České republiky  
při červnových povodních
n n Rozsah letošních povodní, které postupně zasáhly většinu krajů České republiky, vedl Policii České republiky k mimo-
řádným zásahům nejen při ochraně života a zdraví obyvatel, ale i při pomoci budování protipovodňových hrází, odstraňování 
následků povodní a střežení majetku osob před rabováním a letecké podpoře v krizových situacích.

Mobilní kontaktní a koordinační centrum

Úvodní obrazovka s řešenou mimořádnou událostí



|  Číslo 3  |  Srpen 20134

S  jeho pomocí se plánovala další opat-
ření, která se zároveň evidovala. Neoce-
nitelnou funkcí portálu bylo modelování 
možných povodňových stavů pro včasné 
zjištění zátopové oblasti. 

Letecká služba
Letecká podpora policie a hasičského 
záchranného sboru byla zaměřena pře-
vážně na záchranu a evakuaci osob ze 
zatopených domů či vodou odříznutých 
oblastí, a to i za složitých meteorologic-
kých podmínek. Mezi nejnáročnější úkoly 
patřila evakuace osob ze střech domů 
v nočních hodinách, zakotvení, případně 
destrukce utržených lodí. Probíhala pát-
rání po pohřešovaných osobách, a to i za 
pomoci termokamery, a kontrola oblastí 
po evakuaci obyvatel.

Pyrotechnická služba – 
Útvar rychlého nasazení
Po dobu trvání krizové situace během po-
vodní Pyrotechnický služba a Útvar rych-
lého nasazení řeší krizové situace, u nichž 
je reálný předpoklad provádění trhacích 
prací. Jedná se především o akutní od-
straňování nebezpečných překážek, např. 
utržených neovladatelných lodí a jiných 
velkých objektů na hladině, u kterých hrozí 
zaklínění pod mostní konstrukce.

Záchrana a evakuace osob
Policisté Ústeckého kraje využili jako prv-
ní jediný speciální člun s nízkým ponorem, 
který má Policie ČR jako jediná složka IZS 
k dispozici. Je možné ho využít v místech 
s  menší hloubkou, kterých vzniká bezpo-
čet v zaplavených obydlených částech obcí. 

Sloužil k  monitorování situace v terénu, 
logistické podpoře, převozu policejních 
hlídek, dopravě humanitární pomoci oby-
vatelům zatopených oblastí, ale především 
k záchraně a evakuaci osob. 

Stav nouze na území České republiky byl 
ukončen dne 28. 6. 2013. Ústřední krizový 
štáb, Ústřední povodňová komise a další 
orgány, včetně premiéra, ocenily Policii 
České republiky za nasazení a  zvládnu-
tí povodňové situace v  České republice. 
Směrem k  zasahujícím policistům ply-
nula řada poděkování také od samotných 
občanů ze zasažených oblastí.

Výše uvedená speciální technika Policie 
ČR byla pořízena ze Strukturálních fondů 
Evropské unie, konkrétně z Integrované-
ho operačního programu a Operačního 
programu Přeshraniční spolupráce (Cíl3/
Ziel3 - ČR-Sasko). Díky nim se zrealizo-
val projekt Mobilních kontaktních a koor-
dinačních center, kterých bylo do ukon-
čení programu, na podzim roku 2009, 
zakoupeno celkem 76. Dalšími z projektů 
bylo vybudování téměř tři sta Kontaktních  
a koordinačních center rozmístěných po 
celém území ČR. Jejich lokalizace byla 
nastavena v souladu s Koncepcí ochrany 
obyvatelstva. Projektem Společná hlíd-
ková činnost při krizových situacích byl 
pořízen pracovní člun s nízkým ponorem 
a v rámci projektu Potírání extremismu/
mobile monitoring center bylo navrženo 
a zakoupeno speciální vozidlo Mobilní 
monitorovací centrum. Projekt Portál pro 
informační podporu rozhodování v krizo-
vých situacích byl realizován Krajským 
úřadem Ústeckého kraje a Policie ČR 
byla jeho partnerem. 

Speciální technika bezesporu dopomohla 
k úspěšnému zvládnutí letošních povod-
ní. Policie obstála při řešení standard-
ních policejních úkolů v  krizové situaci, 
ale i při řešení tak mimořádné události, 
jakou povodně bezesporu jsou. Přesto se 
tváří v tvář velké vodě ukázalo, že počet 
materiálně-technického zabezpečení po-
licie stále ještě není plně dostačující. Do 
budoucna bude zapotřebí technické zá-
zemí ještě doplnit a dále zkvalitnit.

31. července 2013

Oddělení mediální komunikace 
a public relations 

Policejní prezidium České republiky

Kancelář projektů a evropských fondů
Policejní prezidium České republiky

Foto: Policejní prezidium ČR

PŘEDSTAVUJEME

Integrace modelu rozlivu

Kontakní a koordinační centrum Liberec

Člun s nízkým ponorem
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Přehled vybraných programů Ministerstva pro místní rozvoj a státního fondu rozvoje bydlení na pomoc při odstraňování následků povodní 
dokument Účel výše dotace Příjemce Poskytovatel

117d0250
Podprogram 
Podpora 
bydlení 
- krizový 
stav

dotační titul č. 1
dotace pro obce na zajištění náhradního ubytování pro osoby,  
které byly připraveny o možnost užívat byt v důsledku povodní.  
Jedná se o investiční podporu na nákup a instalaci ubytovacích  
jednotek s minimálním standardem (WC, rozvody elektřiny a vody). 

90 % ceny ubytovací jednotky,
 max. 200 000 Kč.

Obec, na jejímž území byl 
vyhlášen nouzový stav

MMR

dotační titul č. 2
dotace obcím na úhradu nákladů na odstranění stavby, části stavby 
nebo suti po stavbě, zničené v důsledku povodně. Dotace se poskytuje 
v plné výši úhrady nákladů, musí však být provedeno max. za cenu 
v místě a čase obvyklou. Obec může použít dotaci na úhradu nákladů 
spojených s odstraněním stavby pro bydlení, kterou má ve vlastnictví, 
nebo s odstraněním stavby jiného vlastníka v případě jeho nečinnosti.

Do výše nákladů odstranění 
nenávratně poškozené stavby 
(maximálně za cenu v místě a čase 
obvyklou). 

Obec, na jejímž území byl 
vyhlášen nouzový stav

dotační titul č. 3
Dotace obcím na poskytování příspěvku pro osoby, jejichž byt byl 
poškozen v důsledku povodně. Jedná se o neinvestiční podporu na 
úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení 
poškozeného povodní. Ve schválené dokumentaci je stanoven  
příspěvek ve výši 30 tis. Kč na jeden poškozený byt.

30 000 Kč/poškozený byt.

Obec, na jejímž území byl 
vyhlášen nouzový stav,  
dále poskytuje občanům 
formou příspěvku 

117d0260
Podprogram
Podpora
bydlení
- 3. stupeň
povodňové
aktivity

dotační titul č. 1
dotace pro obce na zajištění náhradního ubytování pro osoby,  
které byly připraveny o možnost užívat byt v důsledku povodní.  
Jedná se o investiční podporu na nákup a instalaci ubytovacích  
jednotek s minimálním standardem (WC, rozvody elektřiny a vody).

90 % ceny ubytovací jednotky,  
max. 200 000 Kč.

Obec s vyhlášeným 3. stup-
něm povodňové aktivity

MMR

dotační titul č. 2
dotace obcím na úhradu nákladů na odstranění stavby, části stavby 
nebo suti po stavbě, zničené v důsledku povodně. Dotace se poskytuje 
v plné výši úhrady nákladů, musí však být provedeno max. za cenu 
v místě a čase obvyklou. Obec může použít dotaci na úhradu nákladů 
spojených s odstraněním stavby pro bydlení, kterou má ve vlastnictví, 
nebo s odstraněním stavby jiného vlastníka v případě jeho nečinnosti.

Do výše nákladů odstranění 
nenávratně poškozené stavby 
(maximálně za cenu v místě a čase 
obvyklou). 

Obec s vyhlášeným 3. stup-
něm povodňové aktivity

dotační titul č. 3
Dotace obcím na poskytování příspěvku pro osoby, jejichž byt byl  
poškozen v důsledku povodně. Jedná se o neinvestiční podporu  
na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému  
bydlení poškozeného povodní. Ve schválené dokumentaci je stanoven 
příspěvek ve výši 30 tis. Kč na jeden poškozený byt.

30 000 Kč/poškozený byt.

Obec s vyhlášeným 3. stup-
něm povodňové aktivity 
– dále poskytuje občanům 
formou příspěvku

117d516
Podpora 
výstavby 
obecních 
nájemních 
bytů 
pro občany 
postižené 
živelní 
pohromou

Investiční dotace obcím na pořízení nového nájemního bydlení, 
náhradou za trvale obydlený byt, na který bylo v důsledku povodní 
vydáno pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby nebo který byl 
v souvislosti s povodněmi zničen anebo v rámci záchranných prací 
odstraněn.

1 000 000 Kč / na výstavbu 1  bytu. 
– která je zkolaudována do 6 mě-
síců od data vyhlášení krizového 
stavu nebo 3. stupně povodňového 
nebezpečí;

600 000 Kč / na výstavbu 1  bytu 
v případě, že byla zkolaudována  
po 6 měsících;

V případě nutnosti vybudovat tech-
nickou a dopravní infrastrukturu 
se dotace zvyšuje o 150 000 Kč 
na 1 byt.

Obec, která byla postižena 
povodněmi, nebo obec,  
která nebyla postižena  
povodněmi a nabídne  
poskytnutí nájemního  
bydlení osobám z obcí  
postižených povodněmi 

MMR

Nařízení vlády 
č. 396/2001 sb. Zvýhodněný úvěr pro obce na opravy bytů poškozeného povodní. Sazba 1% p. a.; splatnost 10 let.

Obec a jejich prostřednic-
tvím vlastníci (PO a FO) 
bytového fondu

SFRB

Nařízení vlády 
č. 28/2006 sb.

Zvýhodněný úvěr pro fyzické osoby na opravy bytu poškozeného 
povodní.

Sazba 2% p. a.; splatnost 10 let, 
max. 150 000 Kč.

Fyzické osoby, jejichž byt  
byl poškozen povodněmi SFRB

Nařízení vlády 
č. 396/2002 sb.

Zvýhodněný úvěr pro fyzickou osobu, která v důsledku povodně přišla 
o byt, na výstavbu bytu do jejího vlastnictví

Sazba 2% p. a.; splatnost 20 let, 
max. 850 000 Kč/byt.

Fyzická osoba – vlastník 
odstraněného nebo zniče-
ného bytu

SFRB

Nařízení vlády 
č. 394/2002 sb.

Finanční příspěvek osobám, které byly postiženy povodněmi  
a sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek a jejich nemovitost 
byla nenávratně zničena anebo na ní byl vydán demoliční výměr.

150 000 Kč na zaniklou bytovou 
jednotku.

Osoba, které v důsledku 
povodně přišla o bydlení

Krajský úřad 
– MMR refunduje 
kraji vyplacené 

prostředky

Nařízení vlády 
č. 395/2002 sb.

Finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení poškozené  
povodní, její části nebo suti po povodni. 

Příspěvek do výše nákladů  
odstranění stavby. Fyzická osob nebo obec

Krajský úřad 
– MMR refunduje 
kraji vyplacené 

prostředky

PŘEDSTAVUJEME

Více informací na http://www.sfrb.cz/programy/povodnove-programy.html
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„Nasazení techniky kopírovalo postiže-
ní jednotlivých krajů povodněmi, které 
postihly Plzeňský, Jihočeský, Liberec-
ký, Středočeský a  Ústecký kraj. Nejvíce 
techniky z  programu Živelní pohroma 
se na likvidační práce soustředilo ve 
Středočeském kraji v mělnickém sekto-
ru, kde byly nasazeny nakladače Bobcat  
HZS Zlínského, Karlovarského, Jihomo-
ravského a Pardubického kraje a Kraje 
Vysočina. Když jsem přijel do Mělníka, 
při vstupu do uzavřené zóny mě „při-
vítaly“ hned dva kusy požární techniky 
pořízené z  projektu Živelní pohroma. 
Jednalo se o velitelsko-spojový automo-
bil, který využíval pro plnění služebních 
úkolů řídící důstojník HZS Středočeské-
ho kraje, plukovník Radek Zobina. Dru-
hým byl autobus, protože právě v tu dobu 
probíhala evakuace 1500 osob z místní 
části Mlazice. Dále zde byly využívány 
Bobcaty k  přepravě protipovodňových 
pytlů ke stavbě protipovodňových hrází, 
ke zpevnění hráze v Mlazicích a k odklí-
zení nánosů bahna například v obci Kly. 

Ke zpevnění hráze byl využit i univerzál-
ní stroj, kterému říkáme traktorbagr. Na 
likvidační práce, zejména odvoz poško-
zeného materiálu a vybavení domů, byl 
používán kontejnerový nosič s kontejne-

rem. Zprůchodňování koryt vodních toků 
a demoliční práce zajišťovalo pásové 
rypadlo. Nadrozměrné náklady byly pře-
váženy na tahači s podvalníkem. Jenom 
pro ilustraci: Záchranný útvar Hlučín na-

Křest ostrým nasazením  
při povodních
n n Měla to být velká sláva. na Litoměřických hasičských slavnostech měla být 7. června 2013 Hasičskému záchrannému sbo-
ru ČR předána technika v hodnotě bezmála 71 milionů korun, která byla pořízena díky Integrovanému operačnímu programu. 
Pokřtít ji měl litoměřický biskup Jan Baxant. Místo toho přišel ostrý křest v podobě nasazení na povodňové likvidační práce.  
O tom, jak se tato technika osvědčila v praxi, jsme hovořili s plukovníkem Františkem Zadinou, náměstkem generálního ředi-
tele Hasičského záchranného sboru ČR.
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jezdil v rámci plnění úkolů souvisejících 
s  povodňovou situací 25 tisíc kilometrů 
a natočil přes 700 motohodin. Nasaze-
ní citovaných prostředků úzce souviselo  
s vývojem povodní. Někde se na příchod 
povodňové vlny teprve připravovali, jinde 
už byly zahájeny likvidační práce. Napří-
klad první jednotka požární ochrany byla 
v  Plzeňském kraji nasazena 31. května 
v čase 0.32 hodin, 4. června se v Praze již 
čerpalo a probíhaly technické zásahy a ve 
Středočeském kraji téhož dne vyhlašo-
vali 3. stupeň povodňové aktivity.  Období 
nasazení speciální techniky z  programu 
Živelní pohroma lze tedy vymezit zhruba 
od 4. do 29. června. Demoliční práce byly 
zahájeny 14. června.“ 

Proč jste požadovali právě techniku,  
která byla nakonec pořízena ze struktu-
rálních fondů EU? 
„Úkolem Hasičského záchranného sboru 
ČR je záchrana životů, zdraví a majetku 
občanů. A při tom rozhoduje rychlost 
a účinnost pomoci, která je limitová-
na technickými a taktickými parametry 
požární techniky a věcných prostředků 
požární ochrany. Strukturální fondy EU 
byly velmi vhodnou příležitostí se na tuto 
problematiku zaměřit a technicky se na 
boj se  živly připravit. Osobně jsem měl 
možnost porovnat rozsah postižení Tere-
zína v roce 2002 a letos.  V roce 2002 mne 

zaujalo odklízení nánosů bahna z  ulic.  
Viděl jsem tam při práci několik druhů 
nakladačů, ale nejlépe to šlo Bobcatu. 
Další inspirací pro mne bylo mezinárod-
ní cvičení Albis 2008 v Litoměřicích, kde 
bylo možné porovnat, jak k plnění pro-
tipovodňových pytlů pískem přistupuje 
německé THW a jak naše jednotky PO. 
Němečtí kolegové, přestože jde o dob-
rovolnou organizaci, v  maximální mož-
né míře využívali techniku. My jsme vše 
doháněli intenzivním nasazením hasičů.  
To byly momenty, které vedly k formulo-
vání myšlenky setu nosiče kontejnerů, 
kontejneru a malého nakladače pro poří-
zení z programu Živelní pohromy.“

Jak se velitelské a nákladní vozy, evaku-
ační autobusy, přepravní tahače, cister-
nové automobilové stříkačky, automo-
bilové žebříky, nakladače, vyprošťovací 
kontejnery, dálkově řízený univerzální 
zemní stroj a velkokapacitní cisterny, 
které byly z IOP pořízeny, osvědčily? 
„To je spíše otázka pro velitele sektorů 
a velitele zásahu, například plukovní-
ka Petra Chalupníka nebo majora Jana 
Hadrbolce, kteří ji využívali nejvíce. Ale 
když jsem se pohyboval v  terénu, slyšel 
jsem chválu. Za vše hovoří slova náměst-
ka z HZS Středočeského kraje, plukovní-
ka Miloše Hladíka: „Děkuji za techniku 
z IOP, netušil jsem, že ji tak brzy použi-

jeme.“ Novou techniku na přepravu nad-
rozměrných nákladů a techniku na de-
moliční a zemní práce hodnotil zástupce 
velitele Záchranného útvaru Hlučín, plu-
kovník David Kareš, jako šťastnou volbu  
a generační posun v  technické vybave-
nosti záchranného útvaru.“

Byly situace, kdy by bez této techniky 
byli hasiči v mnohem složitější situaci?
„Dá se to tak říct. Tam, kde technika na-
sazena byla, by to bez ní bylo určitě slo-
žitější. Ale hasič nikdy není sám voják 
v poli. Velice si vážím obětavosti a nasa-
zení hasičů při záchranných a likvidač-
ních pracích. Ovšem vše má své meze. 
Riziko, dřina a stres vysoce ovlivňují 
schopnost dlouhodobého výkonu našich 
jednotek. To klade vysoké nároky na ne-
zbytné počty hasičů v místě zásahu a na 
nutnost včasného střídání, což zatěžuje 
logistiku, týl. Východiskem je identifiko-
vat a eliminovat rizikové faktory nasaze-
ní jednotek PO. Protože jsme vkročili do 
třetího tisíciletí, snažíme se dát hasičům 
pro boj se  živlem techniku odpovídající 
této době. Hasiči zvládli povodně v letech 
1997 a 2002, bleskové povodně z přívalo-
vých dešťů, zvládli by i letošní povodeň. 
Pořízení a nasazení speciální techniky 
však umožnilo zvládnout vše efektivněji. 
Účelnost, efektivita, včasnost a rychlost 
provedených prací jsou ve prospěch ob-
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čanů, protože minimalizují rozsah ná-
sledných škod. Čím rychleji provedeme 
likvidační práce, tím více snížíme riziko 
možných epidemií, tím dřív mohou nastat 
obnovovací práce a tím dřív může zasa-
žená oblast začít žít normálním životem.“

Je některý ze zmíněných strojů něčím 
unikátní?
„Určitě ano. Jedná se o automobilový je-
řáb HK 240 s hydraulickou rukou, která 
má vyložení 38 metrů bez nástavců a  44 
metrů s  nástavci. Jeho maximální nos-
nost je 80 tun a s vyložením 5,5 metru je 
to 43 tun. Na 38 metrů jsme praktickou 
zkouškou ověřili nosnost 2,5 tuny, byť 
v  diagramu je uvedeno 750 kilogramů. 
Bohužel v důsledku procesu výběrového 
řízení ještě tento technický prostředek 
nebyl v době nasazení na povodně ve vý-
zbroji Záchranného útvaru Hlučín. Jedná 

se skutečně o technickou novinku, kte-
rou odborníci ocení.“

Jaké je a bude další využití této techniky?
„Maximální. Například autobusy budou 
používány k evakuaci i k vytvoření zázemí 
pro evakuované lidi při požáru panelá-
ku nebo při zimní kalamitě dejme tomu 
na dálnici. Kromě toho je využíváme  
k dopravě v rámci odřadů a pro střídání 
jednotek PO při plošných mimořádných 
událostech. Budou mít také doplňkové 
využití, možná je přeprava personálu na 
soutěže, na kontrolní dny techniky či od-
bornou přípravu. Tím se technika i řidiči 
udržují v potřebné kondici. Set nosič kon-
tejnerů, kontejner a nakladač má využití 
v  operačním řízení například u doprav-
ních nehod, kde je třeba manipulovat se 
sypkým materiálem, u lokálních povodní, 
kterých také není málo, při likvidačních 
pracích na požářišti, u demolicí, zemních 
prací. Každý HZS kraje musí jako správ-
ný hospodář pečovat o svůj majetek, což 
může dělat svépomocí, v  rámci výcviku,  
a nemusí tuto službu zbytečně platit.“

Máte zájem o další stroje a vozidla? 
„Nasazení nové techniky nám ukázalo, co 
na ní vylepšit, čím ji doplnit a kde bychom 
měli uvažovat o novinkách s potřebnými 
takticko-technickými parametry. Po-
znatky byly zformulovány do tzv. velkého 

projektu, který by mohl být realizován 
v roce 2014. Například pro velení a prů-
zkum máme velký nedostatek osobních 
automobilů 4x4 se zvýšenou brodivos-
tí, v  provedení velitelského automobilu. 
Dále chybí kontejnery nouzového přežití, 
týlové kontejnery, tankovací kontejnery 
(PHM), nosiče kontejnerů s hydraulickou 
rukou typu M a S, čluny, velkokapacitní 
čerpadla, univerzální zemní stroje, tele-
skopický manipulátor.“ 

Kolik hasičů bylo na letošní povodně na-
sazeno a po jakou dobu? 
„V  období od 1. do 11. června 2013 bylo 
na 9412 mimořádných událostí nasazeno 
9054 jednotek požární ochrany, což před-
stavuje 28 500 hasičů. Evakuováno bylo 
22 611 osob a zachráněno bylo 618 osob. 
Povodní bylo postiženo 971 obcí. Vydáno 
bylo 105 800 protipovodňových pytlů, 1310 
lehátek, 7668 litrů sava a zapůjčeno bylo 
4127 vysoušečů a 92 čerpadel. V  době 
maximálního nasazení velkoobjemových 
čerpadel byl čerpací výkon 37 656 m3/hod. 
Pro ilustraci uvádím, že citovaným čer-
pacím výkonem by bylo za jednu minutu 
naplněno téměř sedmdesát CAS 30, které 
mají vodní nádrž o objemu 9 m3, a kterých 
bylo z programu Zvýšení kvality pořízeno 
33. Pro představu náročnosti zásahů lze 
dále například uvést, že HZS Ústeckého 
kraje bylo v souvislosti se zdoláváním po-
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vodňové situace spotřebováno, ze Státní 
správy hmotných rezerv, 79 774 litrů naf-
ty a 42 530 litrů benzínu. Nejsmutnějším 
údajem je, že v  souvislosti s  povodněmi 
došlo k úmrtí dvanácti osob.“

Který okamžik letošních povodní byl 
z vašeho pohledu nejnáročnější?
„To se dá dost těžko říci. Těch okamži-
ků bylo několik. Zkuste si představit, že 
stojíte v  Hoříně u protipovodňové hráze 
vybudované po povodních v  roce 2002, 
do jejího přetečení zbývá pár centimet-
rů a z informací krizového štábu víte, že 
hladina stoupne ještě o dvacet až třicet 
centimetrů. No a o pár kilometrů dál, 
v Mělníku, bojují hasiči s masivním prů-
sakem protipovodňové hráze, s  odpla-
vováním zeminy u povodňových vrat do 
přístavního bazénu. Díky jejich vysokému 
osobnímu nasazení v rizikovém prostředí 
se podařilo provést provizorní utěsnění 
hráze igelitovými pytli, zatíženými pytli 
s pískem. Následně došlo k utržení části 
sypané hráze v prostoru nákladního ter-
minálu opět v Mělníce. Hasiči místo utěs-
nili povodňovými stěnami Rubena umís-
těním do paty hráze a jejich přehrnutím 
vrstvou hlíny. Pokud si uvědomíme, že 

hladina vody dosahovala 950 centimetrů, 
hráz byla nestabilní, pak klobouk dolů 
před odvahou a osobním nasazením ha-
sičů a strojníků zemních strojů. Jen pro 
zajímavost, byly zde nasazeny nosič kon-
tejnerů, kontejner, Bobcat, univerzální 
stroj - traktorbagr, které byly pořízeny 
z  programu Živelní pohroma. Za velmi 
odvážný považuji noční zásah potápěčů 
HZS HMP na ČOV Mělník.“

Jakou situaci ve vývoji povodní naopak 
považujete na pozitivní?
„Velice si cením toho, že v poměrně vel-
ké míře proběhla preventivní evakuace 
a v  drtivé většině případů byla u obyva-
telstva velká kázeň v  provádění samo-
evakuace. Například obec Kly, Křešice, 
Hořín byly evakuovány ještě před přícho-
dem povodňové vlny. Kolega z  HZS Ús-
teckého kraje, plukovník Martin Láníček, 
tento poznatek formuloval následovně: 
„Evakuaci už umíme, bohužel či bohudík 
nás to příroda už naučila.“ Dále si velice 
cením velmi přesných předpovědí ČHMÚ. 
Ve všech místech, která jsem navštívil, 
bylo patrné velké nasazení představitelů 
samosprávy, velký dík jim patří za péči  
o zasahující hasiče. Malinko mi je líto, že 

kvůli komplikacím při výběrových říze-
ních se nám nepodařilo v  potřebný čas 
zařadit nákladní automobily se zvýšenou 
brodivostí, takzvané brodilky. Hodně by 
nám pomohly při průzkumu a zásobování 
jednotek PO, které byly nasazeny v  ne-
přístupných oblastech. Smlouva byla na-
konec podepsána 1. srpna, kontrolní den 
proběhne v září.“

 V jaké chvíli jste si uvědomil, že došlo ke 
zlomu a bitva s povodněmi je vyhrána?
„Poprvé, když byla 6. června nahlášena 
kulminace v Ústí nad Labem, a podruhé, 
když přívalové deště z  9. na 10. června 
nezhoršily povodňovou situaci v  zasaže-
ných oblastech. Rád bych poděkoval jmé-
nem vedení generálního ředitelství HZS 
ČR všem hasičům, policistům, vojákům, 
představitelům státní správy, samosprá-
vy a dále občanům, kteří se podíleli na 
likvidaci následků povodní 2013. Zároveň 
bych chtěl poděkovat všem, kteří nám 
pomáhali s  pořizováním techniky z  pro-
jektů Živelní pohroma a Zvýšení kvality.“

Lenka Gulašiová
Foto: Generální ředitelství  

hasičského záchranného sboru
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INfORMUJEME

Soutěž „Pátrej a vyhraj“ je v plném proudu

Setkání IOPu s veřejností na oslavách měst 
Kroměříž a Jindřichův Hradec

n n některé projekty, realizované z prostředků Integrovaného operačního  
programu, představují atraktivní turistické cíle. Proto byla na začátku letošního 
června spuštěna soutěž kombinující možnost navštívit zajímavá místa naší vlasti,  
zasoutěžit si a získat informace o IOPu. 

n n Integrovaný operační program v červnu a v červenci 2013 vyslal svůj informační stánek do Kroměříže a Jindřichova Hradce.  
Cílem bylo zviditelnit projekty Integrovaného operačního programu a také bezprostřední kontakt s veřejností, která není vždy 
obeznámená s přínosem Integrovaného operačního programu. Přitom mnohým městům českých regionů pomohl opravit  
historické památky nebo změnit tvář města na modernější právě IOP.

Pro soutěž byl využit čím dál populárnější 
princip geocachingu, kdy účastníci podle 
souřadnic a popisů hledají malé schrán-
ky. V soutěži Pátrej a vyhraj jsou schránky 
ukryty na celkem deseti místech, z nichž 
stačí navštívit pouze pět. V Čechách je 
možné schránky nalézt u kláštera Plasy, 
Národního centra fotografie v Jindřicho-
vě Hradci, u kavárny Pontes v Písku, re-
habilitačního ústavu Kladruby a u Muzea 
požární ochrany Zbiroh. Na Moravě si 
pak soutěžící mohou vybrat návštěvu vily 
Tugendhat, zámku v Kroměříži, Vítkovic-
kých železáren, Velehradu a Uherského 
Hradiště. 

Ve schránkách soutěžící najdou otázky,  
které se týkají dalších projektů IOP.  
Odpovědi pak odešlou na e-mailovou  
adresu soutez@mmr.cz a mohou se těšit, 

že se při slosování stanou jedním z  vý-
herců zajímavých cen. Těmi jsou víken-
dový wellness pobyt v Jizerských horách, 
luxusní večeře v pražské restauraci, po-
ukázky do outdoorového obchodu, solá-
rní nabíječky atd. Podrobnosti o soutěži 
můžete průběžně sledovat na www.kva-
litazivota.eu i na facebooku Integrovaný 
operační program, kde budou vyhlašová-
ny i dílčí soutěže o menší dárky. Soutěž 
pokračuje až do 31. října 2013, takže je 
ještě spousta času připojit se k  pátrání 
po projektech IOPu – a vyhrát.

Redakce

Kroměříž se díky dotaci IOP může chlu-
bit Národním centrem zahradní kultury. 
V rámci tohoto projektu došlo ke vzorové 
obnově části Květné zahrady, k obnově za-
hradnického zázemí v Podzámecké zahra-
dě a vybudování informačního, edukační-
ho a prezentačního zázemí v prostorách 
Arcibiskupského zámku. V roce 2011 byly 
ukončeny projekční práce. Realizační fáze 
projektu by v celé šíři měla být ukončena 
v roce 2014. Květná zahrada je unikátní  

i v  celosvětovém měřítku. Byla vybudo-
vána v 17. století a z hlediska slohů stojí  
na pomezí pozdní renesance a barokně 
klasicistních zahrad typu Versailles.

Jindřichův Hradec zkrášlil nedávno do-
končený projekt Integrovaného operačního 
programu s názvem Národní centrum foto-
grafie a dílna tapisérií v Jindřichově Hrad-
ci. Projekt řeší komplexní obnovu Národní 
kulturní památky – bývalého zámeckého 
pivovaru v Jindřichově Hradci a současně  
i částečnou obnovu jezuitské koleje a je-
zuitského semináře nacházejících se v sa-
motném centru Městské památkové rezer-
vace Jindřichův Hradec. Cílem projektu je 
vytvořit podmínky pro oživení těchto objek-
tů a následné využití pro poskytování kul-
turních a vzdělávacích služeb určených ši-
roké veřejnosti. Město bylo vedeno myšlen-
kou vybudování centra původních řemesel  

a unikátních technologií, kterou se podaři-
lo naplnit ve velmi moderním pojetí.

Návštěvníci infostánků byli informováni  
o roli IOPu na těchto projektech, ale i o dal-
ších projektech a geocachingové soutěži 
„Pátrej a vyhraj“. Rozdávaly se letáky, publi-
kace a upomínkové předměty, které potěšily 
velké i malé. Těm byly určeny např. omalo-
vánky a pexeso, které s vizuální kreativitou 
prezentují projekty IOP z kulturní oblasti. In-
fostánky se v Kroměříži a Jindřichově Hradci 
zařadily mezi další akce konané v rámci tzv. 
TOP týdnů, jejichž úkolem je propagace his-
torických měst Čech, Moravy a Slezska jako 
atraktivních turistických cílů. Díky konání 
v  rámci TOP týdne byl zájem o infostánky 
zajištěn a jejich návštěvnost se pohybovala 
v každém z měst ve stovkách zájemců.

Redakce

Bazilika Velehrad
Foto: Gabriela Urbánková

Kroměříž
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AVÍZA

Výroční konference IOP  
na zámku v Jindřichově Hradci
n n na 10. října 2013 připravuje Integrovaný operační program výroční konferenci v Jindřichově Hradci. 

Tématem konference je předěl mezi sou-
časným obdobím vymezeným roky 2007 
až 2013 a nadcházejícími možnostmi 
nabízejícími využití finančních prostřed-
ků Evropské unie v letech 2014 až 2020. 
Oslovili jsme realizátory jednotlivých 
projektů, aby se s  námi podělili o zku-
šenost s  vedením projektů a diskutovali 
o cílech a potřebách v budoucích letech. 
Své projekty i vize do budoucna předsta-
ví lidé pohybující se v  oblasti sociálního 
podnikání, ochrany kulturních památek, 
modernizace veřejné správy nebo třeba 
krizového řízení.

Redakce

Jindřichův Hradec
Foto: CzechTourism.com

Otevřené výzvy v Integrovaném operačním programu 

Oblast podpory
Zahájení 
příjmu 
žádostí

Ukončení 
příjmu 
žádostí

typ  
oprávněného 

žadatele

alokace 
na výzvu 
(eU+nZ)
v mil. Kč

3.3 služby v oblasti zaměstnanosti
a)  podpora (investiční) transformace  

a posilování služeb zaměstnanosti v ČR
b)  vybudování dalších školicích středisek služeb  

zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

11. 11. 2009 31. 8. 2013

OSS v oblasti služeb 
zaměstnanosti 
(Sekce trhu práce
MPSV, Úřad práce ČR)

1 266,3

4.1 národní podpora cestovního ruchu
a)  zavedení národního informačního systému
c)  podpora marketingu na národní úrovni  

a tvorby zdrojových databází
e)  podpora prezentace ČR jako destinace cest. ruchu

7. 9. 2011 N/A
OSS  
a jimi zřizované  
příspěvkové org.

450,4

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 22. 5. 2009 N/A Obce, vlastníci bytových 
domů, NNO

4 111,8 
(podíl 

ERDF)

Poznámka:
n/a Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno. 
Zdroj:  MSC2007 – 31. 7. 2013, webové stránky Integrovaného OP 
Přehled plánovaných výzev Integrovaného OP (včetně odkazu na web) naleznete na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/aktualni-vyzvy
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