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Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2018 v Kraji Vysočina
Přehled cvičení za rok 2018
ÚO

Téma cvičení

Termín

Třebíč

Výskyt VNN v lékařském zařízení (Třebíč)

10. května 2018

Pelhřimov

Horizont 2018, STČ 09/IZS hromadná DN, (Kamenice
nad Lipou)

22. května 2018

Havlíčkův Brod

STČ 14/IZS – Amok (Havlíčkův Brod)

4. června 2018

Žďár nad Sázavou

STČ 07/IZS - Vyhledávání osoby v terénu (Bohdalov)

13. září 2018

Jihlava

STČ 01/IZS – Špinavá bomba (Pístov)

31. října 2018

Stručné vyhodnocení realizovaných výše uvedených cvičení IZS za rok 2018:
1. Možnost výskytu VNN v lékařském zařízení (Třebíč), 10. května 2018
 velitel zásahu velitel jednotky PO v koordinaci se zaměstnancem KHS ve službě,
 cvičení předcházela 4 cvičení (Žďár nad Sázavou-27.3., Havlíčkův Brod – 12.4.,
Jihlava – 20.4., Pelhřimov – 25.4.) v úzké spolupráci se ZZS KV – biohazard týmu a
zaměstnanci KHS, kde byla podrobně připomenuta metodika zásahu na podezření na
výskyt vysoce nákazové choroby,
 účast základní složky IZS (jednotky HZS Kraje Vysočina, jednotka SDH obce Stařeč,
ZZS KV, PČR – KŘPJ), KHS, nemocnice Třebíč, město Třebíč,
 celkem cvičících cca 50 (z toho 4 figuranti).
Cíl cvičení: Ověření reakce na podezření vysoce nákazové choroby ve zdravotnickém
zařízení – ověření postupu STČ 05/IZS (Nález předmětu s podezřením na B-agens),
Směrnice pro jednotný postup při vniku MU podléhající mezinár. předpisům v souvislosti
s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele
zdravotních služeb v podmínkách kraje a „Pokyny k činnosti HZS ČR v souvislosti
s hemoragickou horečkou Ebola“.
Závěr: Průběh cvičení byl podrobně rozebrán dne 29. 6.2018, bez závažných
připomínek:
a) cvičení ověřilo správnost nacvičeného postupu na místě při zásahu na uvedený typ
události, byl ověřen praktický postup zásahu v nepřetlakových ochranných oděvech
(prodloužena doba možnosti zásahu a zlepšení vlastní práce zasahujících
především uvnitř budov),
b) spolupráce založena na koordinaci postupu prostřednictvím KHS - cvičení opakovat
pro nácvik součinnosti i v roce 2019 (je zahrnuto do plánu cvičení IZS),
c) praktických poznatků především s ohledem na práci v nebezpečné zóně a při
výstupu osob mimo ní,
d) v současnosti se připravuje jednotný postup činnosti při této události v rámci STČ
IZS jehož platnost je v předpokladu od roku 2018,
e) zdůrazněno

 velitel zásahu je osobou zodpovědnou za průběh zásahu s ohledem na
bezpečnost zasahujících a má právo případně upravit rozhodnutí pracovníka KHS
na stranu bezpečnosti (vstup do nebezpečné zóny min. dva příslušníci),
 provedení co nejrychlejší evakuace osob mimo ohnisko nákazy.
V současnosti vydána typová činnost přímo k této problematice (STČ 16A/IZS „Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve
zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech“) – v roce 2019 bude tento
materiál v rámci cvičení IZS a součinnostních nácviků ověřen.
2. STČ 08/IZS a STČ 09/IZS Horizont 2018 - Mimořádná událost s velkým počtem
zraněných a obětí (Kamenice nad Lipou), 22. května 2018
 velitel zásahu velitel jednotky PO,
 účast základní složky IZS (jednotky HZS KV, jednotky SDH obcí, ZZS KV, PČRKŘPJ), nemocnice Pelhřimov,
 celkem cvičících cca 100 (z toho 20 figurantů).
Cíle cvičení:
1. procvičení činnosti základních složek IZS dle plánu typové činnosti 08/IZS
„Dopravní nehoda“ a 09/IZS „Mimořádná událost s velkým počtem raněných a
obětí“,
2. ověření koordinace složek IZS na místě zásahu VZ, ověření způsobu komunikace
mezi složkami IZS,
3. ověření způsobů uzavření místa události a ověření způsobu stanovení objízdných
tras,
4. ověření traumatologického plánu Nemocnice Pelhřimov,
5. funkčnost informační linky pro veřejnost,
byly splněny.
Závěr: Průběh cvičení byl vyhodnocen na místě a podrobně se zástupci složek IZS:
a) zřízen štáb velitele zásahu,
b) koordice složek IZS při vyprošťování a třídění raněných - neshledáno závažných
připomínek,
c) ověření traumatologického plánu – bez nedostatků,
d) jednotný tiskový výstup složek IZS, zřízena informační linka – bez nedostatků,
e) prostřednictvím ZZS KV jednotkám HZS KV bylo dáno doporučení vybavení tzv.
turniket zaškrcovadly - nebude realizováno s ohledem na velice nízkou četnost a
rizika s tímto zaškrcovadlem spojená.
3. STČ 14/IZS – Amok – útok aktivního střelce (Havlíčkův Brod), 4. června 2018
 velitel zásahu příslušník PČR-KŘPJ,
 účast základní složky IZS (PČR-KŘPJ, jednotky HZS KV, HZS SŽDC Havlíčkův
Brod, ZZS KV, jednota SDH obce Perknov), Městská policie Havlíčkův Brod,
 celkem cvičících cca 110 (50 figurantů).
Cíl cvičení: Ověření nácviku složek IZS při výskytu události typu „Amok“ – STČ
14/IZS (Útok aktivního střelce) splněn.
Závěr: Cvičení bylo vyhodnoceno na místě po ukončení cvičení a podrobně na
poradě dne 21.6. 2018 na společném jednání se závěrem:
a) komunikace na úrovni operačních středisek všech složek IZS byla dostatečná ,
bylo zabezpečeno předání známých informací mezi operačními středisky pro
zajištění bezpečnosti zasahujících složek, především příjezd na místo události
(posun oproti cvičení v roce 2017),
b) kladen důraz na vzájemnou informovanost zasahujících složek i s ohledem na
bezpečnost zasahujících,
c) byl určen velitel tzv. rescue týmu,

d) poprvé realizováno toto cvičení bez přítomnosti médií – jednoznačně potvrzena
správnost tohoto postupu u tohoto typu cvičení,
e) uvedený typ cvičení bude proveden i v roce 2019 – okres Jihlava.
4. STČ 07/IZS Vyhledávání osob – pátrací akce v terénu (Bohdalov), 13. září 2018
 velitel zásahu příslušník PČR,
 účast základní složky IZS (PČR-KŘPJ, LS-PČR, jednotky HZS KV, jednotky SDH
obcí), dron včetně obsluhy VTÚL,
 celkem cvičících cca 70 (1 figurant).
Cíl cvičení:
 Ověření typové činnosti STČ 07/IZS (Vyhledávání osob v terénu) s využitím LS-PČR,
bezpilotního prostředku a digitálních lokátorů pro systémový postup v terénu splněn.
Závěr: Průběh cvičení byl následně podrobně rozebrán na poradě dne 21.11.2018 se
závěrem:
a) činnost na místě události probíhala dle STČ 07/IZS - nebylo shledáno problémů,
b) záznam pátrání byl digitálně zaznamenáván a průběžně hodnocen s využitím
testovací aplikace GIS HZS KV,
c) komunikace mezi zúčastněnými složkami bez nedostatků,
d) cvičení bylo vyžito pro prezentaci a testování bezpilotního prostředku společnosti
VTUL s využitím kamery a termokamery , jeho použití:
 přidělen sektor pro pátrání, velká efektivita v prohledávání terénu,
 prezentace ukázala funkčnost použití tohoto prostředku, problém je dojezd –
v současnosti realizována možnost uzavření dohody (HZS KV x VTUL), HZS KV
má v současnosti možnost využití dronu společnosti Robodrone Industries s.r.o.
a výhledově jsou v realizaci opěrné body HZS ČR.
e) vrtulník LS PČR použití operativní (dolet 20 min.) – bez nedostatků,
f) testováno využití velitelského automobilu, včetně obsluhy HZS KV jako podpora
velitele zásahu PČR (z hlediska organizace spojení, případně mapových podkladů)
– možná aktivace na místě zásahu do cca 2 hod od požadavku,
g) využití kynologů pro plošné vyhledávání – bez nedostatků.
5. STČ 01/IZS – Špinavá bomba (Pístov), 31. října 2018
 velitel zásahu velitel jednotky PO,
 účast základní složky IZS (jednotky HZS KV, jednotky SDH obcí, ZZS KV, PČRKŘPJ), nemocnice Jihlava, Městská policie Jihlava, Město Jihlava,
 celkem cvičících cca 90 (z toho 20 figurantů).
Cíle cvičení:
1. ověřit připravenost složek IZS, Nemocnice Jihlava, Magistrátu města Jihlavy, Městské
Policie Jihlava k reakci na tento typ události v souladu s STČ 01/IZS
k řešení mimořádné situace,
2. ověřit činnost štábu velitele zásahu,
3. provedení třídění osob metodou START,
4. ověření taktiky a postupu složek IZS při společném zásahu při záchranných a
likvidačních pracích, s důrazem na provedení průzkumu terénu a měření
kontaminace osob,
5. postup operačních středisek složek IZS vzhledem k řešení události typu teroristický
čin – Špinavá bomba STČ 01/IZS,
6. ověřit možnost přechodu na akční TKG (realizace spojení na místě zásahu),
7. nácvik informační linky pro veřejnost,
8. prověrka traumaplánu nemocnice Jihlava,
9. možnosti Města Jihlavy prověřit poskytnutí nouzového ubytování,
byly splněny.

Závěr: Průběh cvičení byl vyhodnocen na místě a podrobně na poradě složek IZS dne
7.12.2018 – bez závažných nedostatků:
a) zřízen štáb velitele zásahu,
b) spojení koordinováno z úrovně HZS KV, úvodem problém v komunikaci na DIR
IZS – operativně řešeno s využitím analogových radiostanic pro členy štábu
velitele zásahu (závada způsobena chybným nastavením jedné digitální
radiostanice – vyřešeno, obsluhy KIS poučeny),
c) v rámci složek položen důraz na povinnost existence velitele příslušné složky na
místě události pro koordinaci příslušné složky,
d) ověření traumatologického plánu nemocnice Jihlava –vyplynul požadavek na
úpravu svolávacího systému nemocnice, provedeno,
e) jednotný tiskový výstup složek IZS, zřízena informační linka pro veřejnost a
zřízena informační linka ZZS KV pro podporu informační linky pro obyvatelstvo –
bez nedostatků,
f) Město Jihlava reálně ověřilo možnost poskytnutí nouzového ubytování.
Obecný závěr ke cvičením IZS 2018:
Námětově jsou procvičované události záměrně vybíraná pro svoji složitost, především
z pohledu koordinace velkého počtu zasahujících a i „naštěstí“ pro svoji nízkou
četnost z pohledu struktury mimořádných událostí. O to více je nutné sa na tyto typy
událostí připravovat. Je nutné zdůraznit, že všechny cvičící složky a organizace
obecně přistupují ke cvičením a jejich přípravě vysoce zodpovědně a s vědomím
významu nácviku koordinace činností při stanovených tématech cvičení.
Je stále nutné prioritně se zaměřovat na:
a) dodržení stanoveného plánu cvičení,
b) mimořádné události s velkým počtem postižených osob,
c) činnosti především vedoucích jednotlivých složek z pozice koordinace se
zasahujícími složkami IZS a velitele zásahu,
d) formy vzájemné komunikace mezi složkami IZS a příslušnými samosprávami
obcí a kraje,
e) správné použití ochranných prostředků a efektivní využití prostředků, kterými
disponují jednotlivé složky, případně jejich doplnění i na základě získaných
zkušeností.
Uvedená cvičení obecně přispívají ke zvýšení úrovně připravenosti složek IZS pro
řešení událostí v rámci Kraje Vysočina, kde je nutná nepřetržitá koordinace z pozice
velitele zásahu IZS.
Poděkování všem, kdo se na uvedených cvičeních IZS jakkoliv podílí.

