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� 12 součinnostních cvičení IZS

� 4 evakuace ZOS

�Aktivace personálních záloh



� Nájezd nákladního vozidla do davu osob při kulturní akci

� Pád osoby do kolejiště metra

� Aktivní střelec ve stanici metra

� DN sanitního vozidla převážejícího pacienta s VNN

� Zajištění MZHP

� Teroristický útok v kongresovém centru s barikádovou situací

� Pád letadla při leteckém dnu

� Vlaková nehoda

� Výbuch bytové jednotky s rozptylem radioaktivní látky

� Povodně

Témata součinnostních cvičení 



� 145 zaměstnanců ZZS HMP se účastnilo součinnostních cvičení v 
roce 2018

� 39,2% zdravotnických zaměstnanců



Cíle stanovené na rok 2018 

� Větší zapojení CPALP
� FNKV, ÚVN, FNM

� Zapojení spolupracujících organizací 
� Ambulance Meditrans, Pragomedika Plus, ADZČR, ASČR

� Rozvoj systému primárního třídění pro složky IZS a jeho 
implementace

� Ověření efektivnosti zaváděného vybavení
� Třídící tašky, administrativní desky, dokumentace ZOS, třídící plachty 



MUZEUM 2018

� Námět: 4 aktivní střelci ve stanici metra C Muzeum s následným výbuchem NVS

� 300 figurantů – 60 zraněných + mrtví

� Dojezd všech SaP dle reálných dojezdových časů

� Bezpečnostní zóny – důraz na důkladnou součinnost IZS 

� Spolupráce s FNKV

� Štábní část cvičení





DÉMON

�Námět: Útok v KCP při koncertu s následnou barikádovou 
situací

�Největší cvičení v Praze 
� 2600 figurantů
�Primárně cvičení URNa a zásahových jednotek 
�Společný nájezd ZZS
�Velká účast spolupracujících organizací
�Spolupráce s FNKV





Cvičení vs. realita

� 5 x aktivace TP v roce 2018
� Nehoda autobusu Horoměřice
� Požár hotelu Náplavní ulice
� Srážka tramvají Ječná ulice
� Zřícení interiéru budovy Mikulandská ulice
� Srážka tramvají Jiráskovo náměstí

� 1x v roce 2019
� Hromadná intoxikace CO sportovní hala Holešovice



Co nám to dalo? 

�Cenné zkušenosti

�Odhalení nedostatků

�Potřebné údaje k aktualizaci traumatologického plánu 
organizace



Co v roce 2019?

� Zapojení dalších CPALP

� IP a ZZ UM cvičení povinné

� Zaměřujeme se na spolupráci s dalšími subjekty

�Menší počet cvičení



Bc. Ondřej Šedivka, DiS.

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Pracoviště krizové připravenosti

+ 420 602 646 499

pkp@zzshmp.cz

www.zzshmp.cz


