
Taktické cvičení složek IZS 
AMOK Plzeň 2022 

pohledem ZZS 

Lukáš Handl 

Radek Tyr, Jan Kordík, Jana Kruba-Vidunová 

Zdravotnická záchranná sluţba Plzeňského kraje 



HPO typu AMOK 

• 2014 SOŠ Ţďár n. Sázavou (1 mrtvý, 2 zraněné osoby) 

• 2015 Uherský Brod (8 mrtvých, 1 těţce zraněná osoba) 

• 2019 FN Ostrava (7 mrtvých, 2 zraněné osoby)  

 

• na území Plzně aktivní střelec 3x – ne HPO 
• 11/2021 (2 osoby drobná poranění) 
• 12/2021 (oběť exitus po KPR, útočník suicidium) 
• 4/2022 (oběť střelné poranění hrudníku a zad, útočník postřelil 

sebe a na následky zemřel) 

 



TC IZS Amok 23. 6. 2022 - cíle 

1. Nácvik řešení MÚ s HPO typu AMOK sloţkami IZS a jejich součinnosti 

2. Nácvik řízení společného zásahu sloţek IZS na operační úrovni 

3. Nácvik činnosti štábu velitele zásahu na strategické a taktické úrovni 

4. Ověření znalostí třídění START a evakuace osob do bezpečného prostoru 

5. Nácvik činnosti zdravotnické sloţky a předávání informací mezi operačními 
středisky sloţek IZS  

6. Ověření funkčnosti zpracovaných dokumentací a nastavených postupů        
a vyuţitelnosti specifických technologických řešení 

 



TC IZS Amok 23. 6. 2022 

• 23. 6. 2022 od 13 hodin 

• Doosan arena Plzeň 

• cca 600 figurantů, zranění maskovaní 

• cca 250 příslušníků složek IZS 

• velení zásahu v režii PČR 

• koordinace na strategické a taktické úrovni štábem 
velitele zásahu 

• spolupracující cílové zdrav. zařízení FN Plzeň 

 



Úkoly Policie ČR 

• reakce na vznik HPO 

• provedení zákroku k eliminaci jednání 
pachatelů a jejich zadrţení 

• členění místa zásahu, vytyčení nebezpečné a 
vnější zóny, operační úroveň řízení 

• třídění raněných metodou START 

• zajištění bezpečnosti stanovišť sloţek IZS 

• zajištění BESIP na trase odsunu 

• vytvoření štábu velitele zásahu, řízení na 
strategické a taktické úrovni 

• ztotoţnění raněných a evakuovaných osob 

 



Úkoly ZZS 

• po konzultaci VelZ určení bezpečného sektoru 
pro PNP 

• přetřídění raněných pomocí ITK 

• poskytnutí PNP, příprava na odsun raněných 

• spolupráce s Policií ČR na zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců ZZSPK 

• odsun raněných do FN Plzeň s vyuţitím VRZ 

• zástupce do štábu velitele zásahu 

• procvičení činnosti týmu SPIS 



Úkoly HZS 

• únik do bezpečného prostoru  

• následný přejezd do prostoru pro nástup 
sloţek IZS 

• transport zraněných osob na stanoviště 
třídění 

• poskytnutí techniky k transportu 
raněných na stanoviště PNP a pro odsun  
do FN Plzeň 

• vyrozumění/cvičné svolání členů krizového 
štábu 

 

 



Začátek cvičení 13:00 



• vstupně na místě HZS, PČR, 
1X RZP 

místo vzniku události 

sektor pro příznivce hostujícího týmu 

shromaţdiště evakuovaných osob 
setrvalý dohled PČR 

sektor zdravotnické sloţky, stanoviště 
třídící skupiny, stanoviště PNP, 
stanoviště skupiny odsunu 

směr odsunu 
raněných 



Průběh cvičení z pohledu ZZS 

13:00 začátek cvičení – střelba v sektoru „U“ Doosan areny 

13:00 
zahájena činnost PČR – identifikace a zajištění pachatelů, vytyčení bezpečného sektoru, evakuace 
osob, třídění metodou START a transport pacientů do sektoru zdrav. sloţky, zajištění bezpečnosti, … 

13:01 ZOS obdrţelo informaci o střelbě do lidí na stadionu Doosan Aréna 

13:02 
ZOS vyhlašuje HPO, informuje VS, nařizuje přeladění radiostanic z provozního na řídící kanál 
po konzultaci PČR určuje bezpečné místo pro sektor zdravotnické sloţky 

13:10 – 13:12 příjezd prvních VS do předem stanoveného bezpečného prostoru v blízkosti místa MU 

13:15 určení VL 

13:16  VZS podává situační zprávu z místa MU, ZOS vyhlašuje traumatologický plán stupeň III 

13:18 první pacient přinesen příslušníky PČR na stanoviště třídění 

13:19 poţadavek na štáb – zajištění přítomnosti hlídky PČR u sektoru zdravotnické sloţky 



Průběh cvičení z pohledu ZZS 

13:24 
poţadavek na štáb – co nejvíce příslušníků HZS pro ošetřování lehce raněných a pomoc při transportu 
na stanoviště PNP 

13:27 ZOS upravuje vyhlášený traumatologický plán na stupeň IIB 

13:28 první pacient na stanovišti PNP 

13:31 VZS poţaduje SPIS a koronera na místo MU 

13:32 informace od VelZ – 7 červených, 7 ţlutých a 11 zelených pacientů dle START 

13:32 VZS určuje VO a jeho asistenta 

13:46 pachatel, který drţel rukojmí, spáchal sebevraţdu 

13:53 odsun prvního pacienta 

14:05 VZS poţaduje autobus HZS pro odsun lehce raněných 

15:15 odsunut poslední pacient s prioritou III autobusem HZS 

15:18 ukončení činnosti štábu velitele zásahu 

15.20 ukončení cvičení 



Hodnocení rozhodčích ZZS 

• včasně podaná zpráva od VS přítomné na místě události 

• vyuţití 2 vozů RV - vstupní brána na stanoviště třídění – správný flow raněných 

• výborná komunikace ZOS s VS, věcná a bezproblémová komunikace VO se ZOS 

• zvolení asistentů pro VL a VO 

• odsun prvních pacientů aţ po zajištění všech kritických pacientů 

• spolupráce v rámci sloţek IZS 

• vyuţití nové aplikace pro elektronickou evidenci o odsunu raněných a potvrzení její 
dobré funkčnosti  

• spolupráce s PČR - zajištění bezpečnosti na stanovišti PNP - do prostoru zdrav. 
sloţky nepronikla ţádná ozbrojená osoba 

• spolupráce VZS – krizový štáb, přímá účast zástupce ZZS ve štábu - předávání 
informací o aktuálním dění na místo události 

 



Hodnocení rozhodčích ZZS 

• vstupně dílčí nedostatky v organizaci stanoviště PNP a vyjasnění úkolů, postupně 
odstraněno 

• vyuţití všech prostředků k označení sektorů stanoviště PNP aţ po příjezdu 
týlových vozidel 

• v úvodu několik ITK nekompletně na stanovišti skupiny třídění – napraveno po 
upozornění ze strany stanoviště skupiny PNP 

• krátké výpadky ve spojení 

• velká vytíţenost řídícího kanálu TKG 155 

• upřesňující situační zprávy z místa s časovým odstupem z důvodu prvotní velké 
vytíţenosti na kanálu 



Závěry 

• realistické cvičení reakce na reálnou hrozbu 

• dobrá spolupráce sloţek IZS 

• výborné vyuţití terénu a vstupních podmínek v místě MU, zkušenosti 
vyuţitelné pro případ skutečné MU v budoucnosti 

• nové přístupy zlepšující situační přehled, komunikaci, realizaci zásahu 

• vyuţití štábu VelZ 

   

STÁLE JE SE CO UČIT A CO ZLEPŠOVAT 

ZVYŠOVÁNÍ REALISTIČNOSTI CVIČENÍ 


