BRK-01-2019-08 P
Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2018 a návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2019
pro: jednání bezpečnostní rady kraje č. 1/2019 dne 22. 3. 2019
zpracoval(a): L. Hanuška
předkládá: J. Němec

počet stran: 2
počet příloh: 2

Popis problému:
Organizování společných cvičení složek IZS vychází s § 17 zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů v platném znění. Cvičení
složek IZS má za trvalý cíl především zlepšení a zdokonalení vzájemné koordinace složek
IZS při zásahu, nácviku velitele zásahu IZS, včetně jeho štábu, ověření vzájemných
informačních toků, procvičení činnosti KOPIS jako stálého orgánů IZS, činnosti jednotlivých
operačních středisek složek IZS a činnosti orgánů krizového řízení v rámci ORP a kraje
a ostatních orgánů potenciálně řešící definovanou událost.
Návrh řešení, zdůvodnění:
Cvičení složek IZS v roce 2018 byla provedena po jednotlivých okresech (tak jako v minulých
létech) v koordinaci HZS Kraje Vysočina a ve spolupráci minimálně ze základními složkami
IZS dle přílohy č..1. Veškerá cvičení jsou minimálně zaměřena na procvičení velení,
koordinace postupu zdolání mimořádné události, činností operačních středisek a vzájemné
informační toky mezi zasahujícími složkami a orgány. Po ukončení cvičení IZS vždy bylo
organizováno společné vyhodnocení, zaměřené na průběh cvičení s důrazem na vzájemnou
spolupráci složek IZS a orgánů účastnících se cvičení, vždy minimálně za účasti zástupců
základních složek IZS a orgánů kraje. Dílčí vyhodnocení, zaměřené především na vlastní
činnost si zajistila každá účastnící složka samostatně.
Cvičení složek IZS v roce 2019 budou provedena v rámci jednotlivých okresů Kraje Vysočina
v koordinaci HZS Kraje Vysočina a vždy v součinnosti s minimálně se základními složkami
IZS. Předběžný plán cvičení složek IZS pro rok 2019 byl společně se zástupci základních
složek IZS a zástupci Krajského úřadu projednán a odsouhlasen dne 12. října 2018. Cvičení
budou probíhat minimálně při aktivní účasti zástupců základních složek IZS a cílem
prověření vzájemných informačních vazeb. Základním tématem cvičení jsou mimořádné
události s nácvikem ověření metodik typových činností složek IZS a její řešení minimálně na
taktické a operační úrovni. Vyhodnocení cvičení se provede společně se zástupci
jednotlivých složek v dostatečném termínu, po ukončení cvičení především se zaměřením na
spolupráci při cvičení při porovnání skutečnosti s uvedenými metodikami. Snahou využití
těchto cvičení je i procvičení strategického řízení simulované událostí s využitím krizových
štábů. Dílčí vyhodnocení cvičení v rámci činnosti příslušných složek si zabezpečí každá
složka samostatně. Plán cvičení pro rok 2019 je v příloze č. 2.
Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:
Bezpečnostní rada kraje
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bere na vědomí
vyhodnocení cvičení IZS za rok 2018 dle materiálu BRK-01-2019-08P př. 1
a schvaluje
plán cvičení IZS Kraje Vysočina pro rok 2019 dle materiálu BRK-01-2019-08P př. 2
odpovědnost: členové BRK
termín: 22. 3. 2019
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