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Port.all - význam

Informační systém Port.all slouží pro datové propojení JSDHO (za poplatek 
i HZSP) s HZS kraje. 

Primárně slouží k: 

• aktualizaci členů a jejich kontaktů, 

• evidenci a aktualizaci mobilní požární techniky (a dalšího), 

• zpracovávání (dílčí) zprávy o zásahu. 



Port.all - struktura

Technologicky se jedná o webovou aplikaci, která je přístupná z jakéhokoliv 
počítače, bez nutnosti předchozí instalace. Jedinou podmínkou je účet, 
kompatibilní webový prohlížeč a připojení k internetu.
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Port.all – základní přehled

Klíčové: 

• Uživatelská přír., 

• verze aplikace 

+ popis změn: 

• zpětná vazba.

• Praktická ukázka.



Port.all – rekapitulace
• Ekonomika – volitelné využití, 

• Lidé – povinně „Osoby“, volitelně Služby, Vzkazy, Evidence OP, 

• Nastavení – povinně „Přehled importů/exportů“, zákaz „Zdroje 
požární vody“, volitelně „Automatická vyrozumění“,

• Prostředky – povinně „prostředky chemické služby“ (IDP), 
„prostředky spojové služby“ (vozidlové RDST),

• Strojní služba – povinně „evidence techniky“ (hlavní x pomocná 
technika; Návod „Jak vyplnit kartu techniky“; nově „export techniky“

• ZOZ – povinně „Seznam ZOZ“

• Všude vše ukládat (ne křížek) a exportovat (pokud lze). 



Port.all – problémy část „Lidé“
• NIKDY: nepřepisovat bývalého člena novým!!! (vazby na další IS),

• možno, aby osoba byla členem více JSDH („Zpřístupnit jiné JPO“),

• pořadí pro vyrozumění (mj. vazba na KOPIS), 

• email min. na VJ a zVJ, 

• zdravotní prohlídky – zde nově strojník nad 50 let každý rok.
Důvod k tomu je v zákoně 361/2000 Sb.: 

Pravidelné lékařské prohlídky (§ 87)

• (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

• a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo 
modré a červené barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

• b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

• c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)

• d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,

• e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

• (2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským 
prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20210802#f2086254
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20210802#f2086304
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361/zneni-20210802#f2086258


Port.all – problémy část „Prostředky sp. sl.“

• Povinné, aby byl prostředek spojové služby (vozidlová RDST) založen a 
přiřazen ke správnému vozidlu – řešit s technikem spojové služby ÚO 
NY. 



Port.all – problémy část „Evidence techniky“

• Povinné, aby zásadní změny hlavní techniky (nová, převod mimo kraj 
a vyřazení z IZS) přišly jako balíček od HZS kraje (za zákl. Vaší písemné 
žádosti, řešit cestou technika strojní služby na ÚO!). Převod v rámci 
kraje prodávající zneplatní (do poznámky uvede důvod a přesnou 
identifikaci kupující JPO), kupující čeká na balíček (nová technika). 

• Povinné, zakládat a zneplatňovat pomocnou techniku samostatně, dle 
dřívějších instrukcí Radka Suchopárka (typ, název, základní TTD).



Port.all – část „ZOZ“ 

Pokyny HZS ČR pro vyplnění ZOZ. 

Část „Seznam ZOZ“:

Relativně nově možnost generovat sestavy („statistika“): 

- „Přehled členů“ a 

- „Další sestavy“



Port.all – část „Seznam ZOZ“ – Nová ZOČ
ZOČ – zpráva o činnosti (tj. evidence ostatní činnosti JPO – ne řešení MU), ne ECUD od HZS. 

Podrobnosti dříve na nástěnce. 

Proč? 
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Port.all – část „Seznam ZOZ“ – Základní údaje
• Datum ZOZ – datum vyplnění (d)ZOZ (max. 3 resp. 6 dní), 

• pořadí: 0 u zálohy na zbrojnici či při odvolání před výjezdem (příjezdem) k MU,

(záloha na zbrojnici – bez techniky, jen časy ohl., vyhl.p., výjezd a příjezd na z.,  

současně nesmí být zaškrtnuto „JPO nevyjela“!!!)

• doba bojového rozvinutí - pokud činnost na místě vždy doplnit (pr., zál. – ne),

• popis typu – neměnit,

• velitel JPO – velitel, který je za jednotku na místě (ne VJ SDH), 

• vzdálenost – počet km mezi zbrojnicí a místem MU (jen cesta tam!),

• počet zásahů – „vícenásobný zásah“ – jen u technických pomocí!!!

• vyplnit všechny činnosti.



Port.all – část „Seznam ZOZ“ – Technika

• Označit techniku, vyplnit, níže přidat osoby,

• výjimečně lze provést záměnu auta (standardně cestou KOPIS! – DN CAS PB),

• nezapomínat na pomocnou techniku – „podzáložka“, 

• všude pozor na časy! – 00:30 x 30:00 [hh:mm]

Záložka „Hasiva, sorbenty a uniklé látky“:

• nezapomínat na spotřebovaná hasiva a sorbenty. 



Port.all – část „Seznam ZOZ“ – Využitá pomoc …

• Spolupráce s ostatními složkami IZS – přidávat HZS ČR a JPO pokud spolupráce 
s dalšími JPO, 

Záložka „Popis zásahu“: 

- pravidlo čím složitější zásah, tím podrobnější popis, 

- ujeté km a mth při zásahu mimo katastr zřizovatele (paušál x výpočet).

Záložka „Údaje o zásahu“: 

- jen pro VZ. 



Port.all - využití 

Na ÚO NY má Port.all 52 JSDHO z 55 JSDHO začleněných do PP.

(chybí: Běrunice, Košík, Seletice)



Port.all – kontakt 

„Anděl strážný“ (využívat velmi omezeně, nemá jen ÚO NY! a je současně 
garantem za statistiku HZS SčK pro ÚO ME, MB, NY): 

Katka Rajtová

@: katerina.rajtova@sck.izscr.cz

tel.: 950 882 155

MT: 604 188 444

Chyby: Tlačítko v Port.all - „zpětná vazba“.

mailto:katerina.rajtova@sck.izscr.cz


Otázky?



Operační řízení - JSDHO



Počet zásahů

- je ovlivněn plošným pokrytím jednotkami PO na území kraje. 

- je ve důsledku dán skladbou PPP, kategorií JPO a také předurčeností JPO. 



Svolávací systémy

- klíčový prvek pro zajištění flexibilního přechodu do operačního řízení,

- Fireport, Kanga+, Pelig, alternativní (JaySystem, Hasicum.cz, Port.all),



Navigace k místu zásahu

- PointX, Fireport, GINA, @ se souřadnicemi (Port.all, IS HZS),

- PointX a GINA navíc další podpora pro JPO (KTČ, a další dle verze). 



Dva scénáře operačního řízení

- Příčina: Herwart, Sabina, 

Ignác a další, 

2021:



Srovnání počtu MU podle 
jednotlivých okresů 
ve dnech 21. – 22. 10.

Počet událostí: 

Dne 22. 10. probíhalo 
dokončování MU, které nebyly 
vyřešeny předchozí den.
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Dva scénáře operačního řízení

- Herwart: 



NOVĚ: Dva scénáře operačního řízení

- jde o aktuálně připravovaný systém, 

- podstatou je adekvátní reakce JPO + případná částečná decentralizace 
operačního řízení na operační úrovni (KOPIS + OS), 

- z hlediska JSDHO je zásadní:
- vyhodnotit přechod do druhého scénáře, 

- mít vozidlovou RDST + znát a umět využívat KTČ (výhradně),

- mít k dispozici základní „havarijní“ kontakty na správce inženýrských sítí, 

- být na to připravován (zejm. adekvátní komunikace).



Příklad podpory:



Příklad podpory:



Otázky?



Děkuji Vám za pozornost!


