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Taktická cvičení složek IZS (součinnostní)

� Najetí nákladního vozu do davu návštěvníků koncertu – vznik MU s HPO

� Dopravní nehoda vozu RZP s přítomností VNN v Tunelovém komplexu Blanka

� MUZEUM 2018 – útok aktivního střelce ve stanici metra Muzeum – vznik MU s HPO

� DÉMON 2018 – teroristický útok na Kongresové centrum Praha při koncertu

� ZÁKLADNA 2018 – výstavba humanitární základny dle principů ochrany obyvatelstva

� Výbuch bytové jednotky s výskytem radioaktivního materiálu 

� Pád letadla na letišti Letňany – vznik MU s HPO příkladný zásah složek IZS (vznik výukového videa)

Interní cvičení

� Nahlášení výbušného systému v sídle ZZS HMP – evakuace ZOS

Cvičení ZZS HMP v roce 2018



� Téma: 

Reakce ZOS na vyhlášení evakuace budovy po nahlášení umístění nástražného 
výbušného systému.

� Cíl:

1) Ověřit funkčnost havarijního plánu ZOS.

2) Ověřit schopnost operátorů opustit bezodkladně prostory ZOS.

3) Ověřit nastavené postupy k zajištění nepřetržitého fungování ZOS v 
záložních prostorách.

Evakuace ZOS



ověření

1) Záložní spojové techniky

2) Pomůcek sloužících k evakuaci

3) Funkčnosti papírových záložních karet pro zapisování řešených událostí

4) Koordinační činnosti vedoucí operátorky směny

5) Nastaveného postupu převozu operátorek do záložních prostor

6) Zprovoznění záložního ZOS během přepravy operátorů

7) Techniky v záložním ZOS

8) Aktivace traumatologického plánu v podmínkách přesunu do záložního ZOS

Dílčí cíle: 



- 4 termíny (březen a duben 2018) – všechny party, všichni sloužící na ZOS

- V rámci celodenního vzdělávání odpolední blok  12:30 – 16:00

Praha - Vinohrady, Korunní 98, 5. patro ZOS

Termín a místo:

Praha - Libeň, Kundratka, stanoviště modulu Golem

7 km



� PČR hlásí ZOS příjem oznámení o umístění výbušného systému v budově 

� Nařizují evakuaci budovy do 10 minut

� Operátorky ZOS postupují dle havarijního plánu ZOS ZZS HMP

� Připravují se na opuštění ZOS

� Přesouvají se do náhradních prostor

� Nepřetržitě zajišťují operační řízení v hl. m. Praze

Námět cvičení:



� Vytvoření a rozdělení organizačního týmu

Tým 1: příprava cvičících - briefing, zahájení cvičení

hodnocení zahájení evakuace a dohled nad přesunem do záložních prostor

Tým 2: volající na linku 155 dle připravených scénářů a časového harmonogramu

Tým 3: simulující provoz výjezdových skupin

Tým 4: simulující management organizace, kontaktní místa ZZ a operační střediska HZS a PČR

Tým 5: pozorovatelé, hodnotitelé - debriefing

Organizace cvičení:



1) Příjem oznámení o zahájení evakuace

2) Vedoucí operátorka směny zahajuje řídící činnost a rozděluje úkoly

3) Vyrozumění pohotovostního vedoucího pracovníka organizace

4) Vyrozumění OSKŠ HMP, HZS, PČR

5) Informování výjezdových skupin pomocí předpřipravené SMS

6) Vyrozumění službu konajícího technika IT ZOS – ukončení provozu ZOS

Postup operátorek:



7) Přesměrování linek 155 na mobilní telefony

8) Zahájení příjmu tísňových volání manuálně

9) Řízení provozu pomocí mobilních telefonů a radiostanic systému Pegas

10) Vyrozumění směnových garážmistrů, případně nejbližší 2 posádek RZP 

� co nejrychlejší přistavení vozů k budově a transport do náhradních prostorů

11) Vyrozumění obsluhy modulu Golem

� okamžitá aktivace modulu + příprava operačního a štábního zázemí

Postup operátorek:



12) Příprava evakuačního zavazadla + evakuačních desek jednotlivých pultů

13) Příprava rozpisů služeb a obsazení výjezdových základen

14) Organizované opuštění prostorů ZOS

15) Poslední odchází vedoucí operátorka směny 

� kontroluje ukončení všech činností

16) Technik IT ZOS ve směně + 1 operátorka ZOS zůstávají v evakuačních 
prostorech a po ukončení zásahu velitelem zásahu se starají o znovu 
zprovoznění pracoviště a uvedení technologií do provozu

Postup operátorek:



17) V náhradních prostorách probíhá zjednodušené operační řízení

a. neavizují se pacienti

b. omezuje se informační činnost ZOS

c. omezení radiokomunikace s výjezdovými skupinami

� místo všech statusů pouze předání výjezdu, ukončení výjezdu

Postup operátorek:



� Evakuační desky (každý pult svoje – obsah dle pracovní pozice)

- Mapy, spojové plány, kontakty

- Havarijní plán ZOS – checklist evakuace

- Karty pro řešení událostí

- Blok na poznámky, psací potřeby

� Červené desky pro MU s HPO

� Evakuační zavazadlo

- Mobilní telefony, tablet

- Ruční radiostanice Pegas-Matra

- Tabulky, magnetická mapa

Vybavení k evakuaci



Karty
pro řešení událostí



… a takhle to vypadalo …





Děkuji za pozornost!

Prostor pro dotazy

Mgr. Bc. Miroslav Tejkl

Krizový manažer

miroslav.tejkl@zzshmp.cz

+420 739 300 365


