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Osnova 

• Co přinesl rok 2017? 

• Kam jsme se posunuli? 

• A kam nyní směřujeme? 
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Rok 2017 

• Do dnešního rána se ZZS HMP zúčastnila celkem 

12 taktických cvičení  

• 4 cvičení evakuace ZOS 

• 4 cvičení výpadku technologie ZOS 

• 6 zkoušek aktivace všech personálních záloh vč. 

soukromých poskytovatelů ZDS a PPNP 
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Témata  

• Požár výškové budovy 

• Pád do kolejiště 

• Dopravní nehoda v silničním provozu 

• Vlaková nehoda 

• Evakuace budovy vlastního managementu 

• Aktivní střelec 

• Povodně 

• Teroristický útok v komplexu metra  

• Barikádová situace 

• B-agens 

• Výpadek technologií ZOS 

• Pohotovost na letišti – letecká nehoda 
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Cvičíme dost? 
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Máme nedostatky?  

 

 

 

Ano a proto cvičíme stále dál!!! 
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Komunikace 

1. Nedostatky v komunikaci mezi VZS a VZ 

Řešení:  Vzděláváme sebe i své kolegy z IZS navzájem o svých činnostech, 
 zdůrazňujeme role jednotlivých vedoucích rolí. 

2. Nedostatky v krizové radiokomunikaci 

Řešení:  V rámci inovačních kurzů a praktických nácviků v provozu opakovaně 
 prověřujeme schopnost komunikace s radiostanicí MATRA. 

3. Komunikace mezi VS ZZS HMP  

Řešení:  Zavádíme prvky CRM do běžného výcviku. 
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Třídění 

1. Nedostatky v primárním třídění ze strany ZZS 

Řešení:  Vytvoření dostupného algoritmu pro primární a následně sekundární 
 třídění. Vytvoření dostupných a přehledných třídících tašek. 

2. Nedostatky v primárním třídění ze strany složek IZS 

Řešení:  Zahájeno periodické instruktážně metodické zaměstnání pro HZS a 
 PČR vč. vytvoření zjednodušeného algoritmu. 
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Organizace stanoviště PNP 

1. Jako největší nedostatek se jeví organizace 
stanoviště PNP.  

Řešení:  Vybavení IP a modulů HN vytyčovacími prostředky a plachtami pro 
 označení stanoviště PNP. 

2. Role vedoucího odsunu 

Řešení:  Vytvoření zdvojené role vedoucího (organizátor + administrátor). 
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Klady 

• Vzestupná tendence kvality provedení 

• Kvalitní příprava cvičení ve spolupráci se VVS 

• Velice dobrá spolupráce s IZS, subjekty i úřady 

• Dobrá zpětná vazba pro zasahující (pozorovatelé, 

složky navzájem, společný debriefing) 

• Zapojení SPIS 

• Logistické schopnosti dopravního oddělení 

• Součást adaptačních procesů nových zaměstnanců 
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Klady 

• Testování vybavení ve věrohodném prostředí 

• Nadšení zaměstnanců (širší spektrum účastníků) 

• Poučení se z vlastních chyb 

• Pozitivní promítnutí do běžného provozu ZZS  

• Zapojení ZOS do každého cvičení 

• Vlastní výcvikový prostor – úsek dálnice 
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Výhled na rok 2018 

• Upřednostnění kvality před kvantitou 

• Zapojení soukromých poskytovatelů PNP a ZDS 

• Plná aktivace TP vč. managementu a 

personálních záloh z domova (kontrolní seznamy) 

• Důkladné zaměření na eliminaci nedostatků 
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„Bez příkladů, pravidel a cvičení buď 
ničemu se nevyučuje a neučí, nebo 

ničemu dobře.“ 

 
Jan Amos Komenský 
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Děkuji za pozornost! 

 

Pracoviště krizové připravenosti 
 

ondrej.sedivka@zzshmp.cz 

miroslav.tejkl@zzshmp.cz 


