
Hasiči bilancovali rok:
méně požárů, více zásahů

H
asičský zá-
chranný sbor
České
chranný
České
chranný

republiky
uspořádal bi-
lanční tiskovou

konferenci za rok 2019.
V Praze novinářům prezen-

toval předběžné statistické
informace o událostech se zá-
sahem profesionálních i dob-
rovolných jednotek požární
ochrany a také připomenul, že
vstupuje do roku 20. výročí
své novodobé historie. Před
novináře předstoupili gene-
rální ředitel HZS ČR generál-
poručík Ing. Drahoslav Ryba

a jeho náměstci. Jednotky po-
žární ochrany v loňském roce
zasáhly u 130 249 událostí,
o 9,39 procent byloméně po-
žárů než v roce 2018, zato o
11,53 procent stoupl počet
technických zásahů.
Každé dvěminuty a 50

sekund vyjížděla některá jed-
notka požární ochrany. Ope-
rační střediska disponovala
7 175 jednotkami se 77 118
hasiči, jednotek HZS ČR je 245
a ve výkonu službymají 6954
příslušníků. Hasiči zachránili
a evakuovali 74 888 osob,
každých 7minut a 1 sekundu

byl z ohroženého prostoru
zachráněn nebo evakuován
člověk. Požárů bylo 18 810,
zatímco v předchozím roce 20
720. Navzdory tomuto poklesu
bylo o 19 více usmrcených lidí
(vloni 119, předloni 100).
Hasiči uchránili hodnoty za
17,15 miliardy Kč, což je o 6,3
miliardy více než v roce 2018.
Zraněno bylo 211 hasičů, jeden
při zásahu zemřel.
Na tiskové konferenci za-

znělo ocenění, že i dobrovolní
hasiči jsou vybaveny defibri-
látory a že i nadále budou po-
kračovat dotační programy,

které umožňují výstavbu no-
vých zbrojnic sborů dobro-
volných hasičů a obměnu je-
jich dopravních automobilů
i cisteren.
Rovněž bylo řečeno, co

hasiči aktuálně dělají pro to,
aby byl provoz elektromobilů
bezpečnější, nebo jaké změny
hasiči navrhují v oblasti sta-
vebního práva. Cílem je udržet
stavební prevenci alespoň na
současné vysoké úrovni. Dů-
vodem je předcházení požárů,
jako byl například požár ze
7. prosince 2019 v Prešově.
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