
Cvičení Metro 2014 
Jaroslav Slezák 



Typ cvičení 
Zákon č. 239/2000 Sb. 

Taktické  

Provádí se za účelem přípravy složek IZS 
a orgánů podílejících se na provedení a 
koordinaci záchranných a likvidačních 
prací při mimořádné události. Konání 
taktického cvičení se předem projedná 
se zúčastněnými složkami a orgány. 
 

 

Prověřovací 
Účelem je ověření přípravy složek IZS k 
provádění záchranných a likvidačních prací.  



Cíl cvičení 

• Provedení na taktické, operační a strategické 
úrovni v souladu s typovou činností složek IZS při 
společném zásahu  

STČ – 13/IZS Reakce na chemický útok v metru 

 

• Procvičit nasazení a součinnost všech složek IZS a 
dalších subjektů podílejících se na provádění 
záchranných a likvidačních prací bezprostředně 
po provedeném chemickém útoku v metru.  

 



Zúčastněné subjekty 



Termín a místo 

• 22.10.2014,  
– Skutečný čas 1:00 – 3:45 

– Operační čas 15:00 – 17:45 

 

• Místo provedení 
– Metro B Anděl  

• Na knížecí 

• Plzeňská 

– Metro Karlovo Náměstí 

– Metro Smíchovské nádraží 

Zdroj: www.modrahvezdazivota.cz 







Námět cvičení 

• Teroristický útok. 

• PROVAS detekuje bojovou chemickou látku sarin. Vyhodnocení situace. 

• KOPIS HZS HMP vysílá SaP a informuje ostatní zainteresované složky. 

• Vybrané nemocnice s předpokladem další dekontaminace obyvatelstva.  

• V okamžiku příjezdu jednotek se ve stanici Anděl nachází 58 cestujících. 
  

Zdroj: www.modrahvezdazivota.cz 



Aktivace TP ZZS HMP. 

Činnost ZOS ZZS HMP. 

Použití OOPP. 

Třídění a odsun postižených osob. 

Předávání postižených osob do ZZ. 

Komunikace s TIS. 

Účast ve štábu HZS HM 

Základní 
úkoly 

ZZS HMP 



Síly a prostředky ZZS HMP 



Vyhodnocení za ZZS HMP 

ZOS  Spojení 
 

OOPP 



ZOS 

• Datová věta z TCTV 112 „tradičně“ lokalizovala událost 
chybně. 

 

• Na žádost VZS kontaktováno TIS - zásoba 26 dávek antidota 
(reaktivátor cholinesterázy) k vyzvednutí ihned, dalších 13 
dávek k dispozici v Olomouci. 

• Nepřišlo vyrozumění od 
KOPIS – 1 . Kontakt až 
žádost o účast zástupce 
ZZS ve štábu HZS. 

 
 



Spojení 

• Spojení MATRA. 

• Při přípravě cca ½ stanic problém. 

• Slyšitelnost obecně byla zhoršená - 

zejména relace od VZS. 



Spojení 

• Komplikace - paralelní spojení na 
2 kanálech 

 

• Ovládání RDST 

 

• Problémová komunikace 
blokovala práci vedoucích 

 

• VZ řešil kanál IZS pro komunikaci 
se složkami IZS v cca T+30 

 

 

Zdroj: www.modrahvezdazivota.cz 



OOPP ZZS HMP 

 



OOPP ZZS HMP 

• Širší spektrum velikostí 
obleků TYVEK. 

• Zajišťovací pásky, vysoké 
návleky. 

• Barevně odlišené – 
zaměnitelné s figuranty. 

 

 
Zajištění obměny zaměstnanců 
(zásah trval 4 hodiny) 

• únava,  
• toaleta, 
• špatná termoregulace… 



Děkuji za pozornost 

Ing. Jaroslav Slezák 
Krizový manažer 
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 
jaroslav.slezak@zzshmp.cz 


