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Z á p i s 

 
z 5. jednání Výboru bezpečnostního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 25.09.2017 od 15 hodin, v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905, 
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 

 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu 
3. Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK), Horské služby a odd.     
    krizového řízení 
4. Návrh na uspořádání požárního cvičení na středních školách 
5. Různé  
6. Závěr 
 

 
K bodu 1 
Zahájení  
 
5. jednání výboru bezpečnostního zahájil předseda výboru Ing. Jan Sobotka, který přivítal 
přítomné a jednání výboru také řídil. Sdělil, že zápis 4. jednání byl bez připomínek. Dále 
konstatoval, že je přítomno 13 členů z 15 – výbor je usnášeníschopný. 
 
Úvodem informoval o nabídce spolupráce od Mgr. Hanouska, který by rád předal členům výboru 
výstupy z jednání pracovní skupiny pro řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců 
k PZ Solnice – Kvasiny. Mgr. Hanousek bude přizván na příští jednání výboru. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatele zápisu  
 
Předseda výboru seznámil přítomné s návrhem programu a přivítal hosty plk. JUDr. Davida 
Fulku a Ing. Miroslava Pejška. Ověřovatelem zápisu byl navržen pan Radek Balcárek.  
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
1. hlasování: 
         Pro  13 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VB/5/25/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. schvaluje 

1. program 5. jednání výboru bezpečnostního 
2. přítomné hosty dle prezenční listiny 
3. ověřovatele zápisu pana Radka Balcárka 

 
 
K bodu 3 
Aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK, HZS KHK), Horské služby a 
odd. krizového řízení  
 
Ředitel Policie ČR plk. JUDr. Fulka informoval o činnosti PČR za uplynulé období, zmínil další 
bezpečnostní opatření vzhledem k zahájení fotbalové a hokejové sezóny, informoval o složité 
dopravní situaci na Náchodsku, vyzval občany ke spolupráci při odhalování nelegálního 
pěstování konopí. Dále byla diskutována témata jako početní stav příslušníků policie a jejich 
nábor, posílení hlídek v horských střediscích v zimní sezóně, bezpečnost v odloučených 
lokalitách či pokles kriminality v posledních letech. 
 
Diskuse: 
p. Šubrt, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., p. Klepš, Mgr. Červíček 
 
Ředitel ZZS KHK MUDr. Mašek připomněl společné cvičení IZS Dálnice 2017, problematické 
zajištění lékařské péče na Broumovsku nebo návrh koncept letecké záchranné služby realizované 
formou státního podniku. Dále byl zmíněn neúspěšný požadavek KHK na spolufinancování 
provozu letecké záchranné služby v Hradci Králové Pardubickým krajem z důvodu působení 
LZS na území obou krajů. V neposlední řadě MUDr. Mašek poděkoval horské službě za 
spolupráci při zajištění zdravotní pomoci zraněným v horských oblastech.  
 
Diskuse: 
p. Podal, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D. 
 
Zástupce HZS KHK brig. gen. Ing. František Mencl se 5. jednání výboru bezpečnostního 
nezúčastnil. 
 
O činnosti Horské služby hovořil její náčelník p. Klepš. V letní sezóně proběhly různé formy 
výcviků (např. letecký, výcvik psovodů nebo nácvik evakuace pasažérů lanových drah). Jednou 
ze cvičných akcí bylo vyprošťování zraněných leteckými záchranáři v lomu Amerika.  
 
Informaci o činnosti odd. krizového řízení podal Ing. Miroslav Pejšek a mimo jiné připomněl 
likvidaci následků nedávné vichřice v obci Bohuslavice nad Metují na Náchodsku. Jako hlavní 
problém se ukázala dodávka elektrické energie, na které je závislá také funkčnost místní 
kanalizace.  
 
V rámci tohoto bodu byl diskutován přínos a případná rizika využití dronů při práci policie nebo 
horské služby. Jelikož není dosud legislativně dořešeno, Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje ani Horská služba Krkonoše drony nedisponuje. Přínosem by mohly 
být např. při monitoringu dopravy, monitoringu lavinových svahů nebo při pátrání 
v nepřístupném terénu. 
 
Diskuse:  
Ing. Sobotka, plk. JUDr. Fulka, p. Klepš, MUDr. Mašek 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
2. hlasování: 
         Pro  13 
         Proti  0  
         Zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/5/26/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. bere na vědomí 

aktuální informace o činnosti IZS (Policie ČR, ZZS KHK), Horské služby a odd. 
krizového řízení 

 
 
K bodu 4 
Návrh na uspořádání požárního cvičení na středních školách 
 
Navrhované požární cvičení by se uskutečnilo na pilotní střední škole za účasti 4 členů výboru 
bezpečnostního. Nominováni byli JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., MUDr. Mašek, Ing. Šváb a pan 
Slezák. Problematickým se jeví opuštění školy dětmi v době školní výuky a někde již 
neexistující seřadiště. 
 
Diskuse: 
p. Lejsek, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D. 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 3. hlasování: 
         Pro  13 
         Proti  0  
         Zdržel se 0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VB/5/27/2017 
Výbor bezpečnostní  
 
I. podporuje  

realizaci požárního cvičení na pilotní střední škole 
II. doporučuje  

gestorovi pro oblast školství zajištění jeho uspořádání  
 
 
K bodu 5 
Různé 
 
1/ Zabezpečení objektu ZŠ a MŠ Rasošky a ochrana žáků ZŠ a dětí MŠ  
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Ing. Sobotka informoval o stavu žádosti o individuální dotaci na zabezpečení objektu ZŠ a MŠ 
Rasošky a ochrana žáků ZŠ a dětí MŠ, kterou členové výboru projednali na předešlém jednání. 
Žádost o individuální dotaci byla zastupitelstvem kraje dne 11.09.2017 schválena. 
 
2/ Krizová telefonní čísla, orientační traumabody, příprava rekonstrukce výcvikového 
střediska ZZS v Temném Dole 
Je snaha o urychlení realizace přepojení na kompetentní složku IZS, pokud je tísňové číslo 
vytočeno chybně.  
V několika posledních letech došlo na vybraných územích k vytvoření sítě traumatologických 
bodů. Traumatologický bod je místo, které je označeno tabulkou s jedinečným kódem. Tabulka 
dále zobrazuje vytištěna telefonní čísla složek IZS a horské služby. V současné době jsou 
traumabody rozmístěny v Krkonoších, na Šumavě, v Krušných horách a Česko-saském 
Švýcarsku, připravuje se jejich rozmístění také v hradeckých lesích. 
Připravuje se rekonstrukce stávající budovy Výcvikového a školicího střediska v lokalitě Temný 
Důl a jeho vybavení nezbytným zařízením k zajištění adekvátní výuky.  
 
Diskuse: 
p. Slezák, p. Podal, MUDr. Mašek, Ing. Kubát, p. Klepš, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., MUDr. 
Mašek  
 
3/ Početní stav příslušníků policie a jejich nábor 
Nutná provázanost se středními školami, chybí aktivní personální politika, nedostatečná branná 
výchova na školách, připravují se nové výukové programy, poukázáno na neúspěšnost přijetí 
absolventů škol s odkazem na nízký věk, Ti se již znovu nepřihlásí. Zmíněna neúspěšnost přijetí 
strážníků ze stran městské policie. Případné ustanovení hlídek domobrany je zneužitelné, jako 
možnost se jeví využití aktivních záloh z řad bývalých příslušníků bezpečnostních sborů, nutnost 
jasně stanovených pravidel. Přínosné by mohlo být zapojení dobrovolníků při sportovních akcích 
nebo jejich služba ve smíšené hlídce s příslušníky policie. Členy výboru navrženo využití 
zákonodárné iniciativy kraje, je však procesně velmi složitá, vhodnější je iniciovat v rámci 
AKČR. P. Lejsek připraví podklady a návrh usnesení k tématu „Branná výchova“ a JUDr. PhDr. 
Ondráček, Ph.D. k tématu „Aktivní zálohy“ (termín: 06.10.2017). Bude samostatným bodem 
programu na příštím jednání výboru.  
 
Diskuse: 
p. Lejsek, Ing. Sobotka, JUDr. PhDr. Ondráček, Ph.D., p. Balcárek, p. Podal, MUDr. Mašek, p. 
Klepš 
 
 
 K bodu 6 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným členům za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly 
vyčerpány všechny body programu, v 17.30 hodin jednání ukončil.  
 
Příští jednání výboru se uskuteční dne 16.10.2017. 
 

  
 
 

 
Zapsala: Ing. Věra Drábková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


