Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 547 ze dne 20. 3. 2018
H LAV N Í M ĚS TO P RA H A

Č.j.:
Počet listů: 12
Počet příloh: 1/2

ZÁMĚR
PROVEDENÍ TAKTICKÉHO CVIČENÍ SLOŽEK
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

“MUZEUM 2018“

Schvaluji:

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

V Praze dne
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1 ÚVOD
Návrh uspořádat v roce 2018 cvičení „MUZEUM 2018“ vychází z potřeby procvičit
připravenost osob a techniky k efektivní eliminaci následků teroristického útoku, který
by s největší pravděpodobností proběhl v místě s velmi vysokou koncentrací osob
a způsobil značné lidské a materiální škody s následnými negativními dopady na
chod metropole.
Statistiky ukazují na vzrůstající tendenci mrtvých a zraněných během jednotlivých
teroristických útoků v evropských zemích. I z těchto důvodů jsou hlavní cíle cvičení
zaměřeny na útok aktivního střelce, zásah u mimořádné události s velkým počtem
zraněných a rovněž také na úzkou spolupráci dotčených krizových štábů na území
hl. m. Prahy.
Vzhledem ke složitostem v dopravní situaci a nutnosti co nejméně zasahovat do
života občanů a návštěvníků hl. m. Prahy, je navrhováno provést cvičení „MUZEUM
2018“ v nočních hodinách. V tomto případě nebude narušen běžný chod provozu
metra
a zásadním způsobem nebude omezena povrchová městská hromadná doprava
a

automobilní

provoz

na

páteřní komunikaci

ulic

Mezibranská,

Wilsonova

(“Magistrála“).

2 CÍL CVIČENÍ
Cílem provedení taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému
„MUZEUM 2018“ je procvičit nasazení a vzájemnou spolupráci složek IZS, orgánů
krizového řízení hl. m. Prahy a městských částí Praha 1 a 2, Dopravního podniku
hl. m. Prahy, a. s. a dalších subjektů v kritickém bodu území hl. m. Prahy.
Dílčími cíli cvičení je prověření:
-

postupu složek IZS podle společné typové činnosti STČ 09/IZS a STČ 14/IZS

-

vyrozumění složek IZS o vzniklé mimořádné události

-

organizace činnosti v místě zásahu a nasazení sil a prostředků složek IZS

-

komunikace mezi zasahujícími složkami IZS a zapojenými subjekty

-

řízení zásahu složek IZS štábem velitele zásahu
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-

realizace opatření ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m.
Prahy, Policií ČR, HZS hl. m. Prahy a HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy

-

třídění a transport raněných

-

poskytování přednemocniční neodkladné péče

-

likvidace mimořádné události a předání místa zásahu

-

procvičení řešení mimořádné události z úrovně rozvinutých krizových štábů

-

koordinace činností a komunikace mezi složkami IZS krizového štábu hlavního
města

Prahy a

dotčených krizových štábů městských částí Praha 1

a Praha 2

3 NÁMĚT CVIČENÍ
3.1 Výchozí situace
Výchozí situací cvičení je teroristický útok ve stanici metra Muzeum na trase linky
„C“. Útok bude proveden formou aktivních střelců. Dva střelci budou Policií ČR
zneškodněni a jeden z nich spáchá sebevražedný útok pomocí výbušniny s cílem
zasáhnout velký počet cestujících.
Taktické cvičení je organizačně rozděleno na tři části:
1. a 2. část – provedení cvičení na taktické a operační úrovni
3. část – provedení cvičení na strategické úrovni

3.2 Všeobecná situace
Cvičení proběhne na nástupišti linky metra „C“, které je přístupné z vestibulu po
pevných schodech. Ve stanici budou dvě soupravy metra. Přibližně 300 figurantů
zajištěných a namaskovaných ZZS HMP bude přivezeno jednou ze souprav ze
stanice metra Kačerov. Vyhrazený prostor pro hodnotitele a pozorovatele bude ve
společném vestibulu linek metra „A“ a „C“, za prosklenou stěnou oddělující vestibul
stanice s možností využití VIP salonku DPP ve stanici Muzeum. Policie ČR ve
spolupráci s MP hl. m. Prahy zajistí střežení vstupů do metra.
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Cestující budou napadeni skupinou pachatelů/střelců. Policie ČR střelce zneškodní
a jeden z nich provede sebevražedný útok výbušninou umístěnou na těle v prostoru
vagónu metra. Následkem útoku dojde k velkému počtu raněných.
Při řešení 1. části cvičení se bude postupovat podle společné typové činnosti STČ 14
„Amok“, kdy velení bude v gesci Policie ČR.
Při řešení 2. části cvičení se bude postupovat podle společné typové činnosti STČ 9
„Mimořádná událost s velkým počtem raněných“, velení přejde do gesce HZS hl. m.
Prahy.
3. část proběhne s časovým posunem v dopoledních hodinách formou štábního
cvičení Krizového štábu hlavního města Prahy, krizových štábů městských částí
Praha 1 a Praha 2 a štábu HZS hl. m. Prahy v jejich vlastních prostorách
předurčených pro krizové štáby.

4 TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ
4.1 Termín provedení
4.1.1 1. a 2. část cvičení (praktická)
20. června 2018 v 01:00 – 03:50 hodin
4.1.2 3. část cvičení (štábní)
20. června 2018 v 09:00 – 12:00 hodin

4.2 Místo provedení
4.2.1 1. a 2. část cvičení
Praha 1, Václavské náměstí, stanice metra Muzeum trasa linky „C“. Nástupiště
a vestibul stanice metra. GPS: 50.0795856N, 14.4298289E, Mapy.cz
Předurčenou nástupní plochou pro složky IZS je ulice Wilsonova.
4.2.2 3. část cvičení
Praha 1, Mariánské náměstí 2, Krizový štáb hl. m. Prahy, zasedací místn. Rady HMP
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Praha 1, Vodičkova 681/18, Krizový štáb MČ Praha 1
Praha 2, Náměstí Míru 20/600, Krizový štáb MČ Praha 2
Praha 12, Generála Šišky 2140, štáb HZS hl. m. Prahy

5 ODPOVĚDNOST ZA ORGANIZACI CVIČENÍ
5.1 Osoby odpovědné za organizaci taktického cvičení
Vedoucí taktického cvičení „Muzeum 2018“: PČR – plk. Mgr. Petr Matějček
Zástupce vedoucího taktického cvičení: HZS hl. m. Prahy – plk. Ing. Oldřich Klegr
Zástupce vedoucího taktického cvičení: ZZS HMP – Bc. Ondřej Šedivka, DiS.
Zástupce vedoucího taktického cvičení: DPP – Mgr. Ladislav Bříza
Velitel složky Městské policie hl. m. Prahy – Mgr. Ludvík Klema

5.2 Osoby odpovědné za velení zásahu
Velitel zásahu 1. část: PČR – plk. Mgr. Bc. Karel Prommer
Velitel zásahu 2. část: HZS hl. m. Prahy – por. Bc. Antonín Šustr
Vedoucí zdravotnické složky ZZS hl. m. Prahy – David Vávra DiS.

6 SEZNAM SLOŽEK IZS A ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ
6.1 Taktická úroveň řízení
-

Magistrát hl. m. Prahy

-

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

-

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

-

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

-

Městská policie hl. m. Prahy

-

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (+ HZS DPP)

-

Městská část Praha 1

-

Městská část Praha 2

-

Český červený kříž

-

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
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6.2 Operační úroveň řízení

6.3

-

Operační střediska složek IZS

-

Dispečinky zapojených subjektů

-

Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy

Strategická úroveň řízení
-

Krizový štáb hl. m. Prahy

-

Štáb HZS hl. m. Prahy

-

Krizový štáb MČ Praha 1 a MČ Praha 2

7 ÚKOLY CVIČÍCÍCH
7.1 KŘP hl. m. Prahy:
- postup dle společné typové činnosti: STČ 9/IZS a STČ14/IZS, KŘP HMP
rozpracuje dílčí část plánu cvičení samostatně

7.2 HZS hl. m. Prahy:
- činnost KOPIS HZS hl. m. Prahy při zásahu složek IZS podle společné
typové činnosti STČ 9 a 14/IZS
- povolání sil a prostředků složek IZS a zapojených subjektů
- řízení společného zásahu složek IZS štábem velitele zásahu (2. část)
- třídění a transport raněných ve spolupráci se ZZS hl. m. Prahy
- nasazení sil a prostředků podle společné typové činnosti STČ 9 a 14/IZS
- detekce a monitoring nebezpečných CBRNE látek
- procvičení činnosti štábu HZS hl. m. Prahy
- předání místa zásahu orgánům činným v trestním řízení

7.3 ZZS hl. m. Prahy:
- postup dle společné typové činnosti: STČ 9/IZS a STČ14/IZS, ZZS HMP
rozpracuje dílčí část plánu cvičení samostatně
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7.4 HZS DPP hl. m. Prahy, a. s.:
- postup podle pokynů velitele zásahu 2. části cvičení, rozpracuje dílčí část
plánu cvičení samostatně

7.5 Městská policie hl. m. Prahy:
- postup podle pokynů vedoucí taktického cvičení a velitele zásahu 1. části
cvičení

7.6 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1:
- zajištění komunikace s cizinci
- zajištění zázemí pro složky IZS + figuranty

7.7 Krizový štáb hlavního města Prahy
- svolání členů krizového štábu
- činnost krizového štábu
- koordinace činností s krizovými štáby Prahy 1 a Prahy 2

8 NASAZENÉ SÍLY A PROSTŘEDKY
P.
č.

Složka

Technika

Osoby

1.

MHMP

2.

KŘP HMP

150

3. HZS HMP
4. ZZS HMP
5. MP HMP
6. DPP+HZS DPP
7. MČ Praha 1
8. MČ Praha 2
9. OS ČČK
10. FNKV
11. Figuranti
Celkem

30
40
45
14
1
5
10
0*
300
610

15

základní

speciální

3
25 x SDP (OA)
2 x mikrobus
4 x CAS, 1 x VEA
8 (RZP, RLP)
5
2 x CAS, 1 x VEA
0
0
2
0*
53

0
1 x VŠMP
1 x MMC
1 x PKN, 1 x KNP
1 ATEGO
0
0
0
0
1
0*
6

*osoby a prostředky v m ístě cvičení stanice m etra Muzeum
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9 VYHODNOCENÍ CVIČENÍ
Vyhodnocení cvičení „Muzeum 2018“ provede Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy,
spolu s oddělením krizového managementu, odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“
ve spolupráci s ostatními složkami IZS, zúčastněnými orgány a subjekty na základě
vyhodnocení vedoucím cvičení (KŘP HMP), veliteli zásahu a na základě poznámek
určených hodnotitelů. „Závěrečná zpráva ze cvičení Muzeum 2018“ bude předložena
k projednání Bezpečnostní radě hl. m. Prahy a závěry cvičení budou zapracovány do
plánovací dokumentace.

10 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ CVIČENÍ
Náklady na cvičení si jednotlivé složky IZS a subjekty zapojené do cvičení hradí
ze svých rozpočtů. Předpokládané náklady MHMP na realizaci cvičení „MUZEUM
2018“ jsou plánovány ve výši 500.000,-Kč. Finanční prostředky jsou alokovány
v kapitole 0766, par. 5269, pol. 5909 oddělení krizového managementu, odboru
„Kancelář ředitele Magistrátu“ schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018.
Oddělení krizového managementu, odboru “Kancelář ředitele Magistrátu“ zajistí
označení účastníků cvičení (rozlišovací vesty), občerstvení, mobilní WC, dopravně
inženýrské rozhodnutí, externě zpracovaný scénář pro třetí část cvičení, ochranné
pomůcky (ochranné brýle, ucpávky do uší, deky pro figuranty) a další drobný
spotřební materiál. Případně vzniklé škody budou hrazeny z rozpočtu hlavního města
Prahy.

11 DÍLČÍ ÚKOLY ROZEHRY CVIČENÍ
Úkol

Zabezpečí

Prohlídka prostoru 1. a 2. části cvičení

DPP

Zabezpečení prostor metra vč. souprav

DPP

Dopravně inženýrské rozhodnutí

Magistrát hl. m. Prahy

Zajištění a příprava figurantů

ZZS hl. m. Prahy

Doprava figurantů

DPP

Svoz a umístění hodnotitelů

Magistrát hl. m. Prahy a DPP

Hygiena pro figuranty

Magistrát hl. m. Prahy
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Zajištění / vyklizení vstupů do metra

PČR a MP HMP

Oslovení OS ČČK a MČ Praha1 a 2

Magistrát hl. m. Prahy

12 DOKUMENTACE A ŘÍZENÍ CVIČENÍ
12.1 Základní dokumentace cvičení
-

Plán provedení taktického cvičení složek IZS “MUZEUM 2018“

-

List hodnotitele

12.2 Právní předpisy:
-

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů

-

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

-

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravot. službách a podmínkách jejich poskytování

-

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů

12.3 Další dokumentace:
-

Havarijní plán hl. m. Prahy

-

Požární poplachový plán hl. m. Prahy

-

Traumatologický plán ZZS HMP

-

Typová činnost složek IZS č. 14 Amok – Reakci na útok aktivního střelce

-

Typová činnost složek IZS č. 09 – Zásah složek IZS u mimořádné události
s velkým počtem raněných a obětí

-

Krizový plán hl. m. Prahy
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13 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
13.1 Poučení figurantů
Proběhne v několika úrovních:
1. ZZS HMP – provede poučení v oblasti plnění úkolů figurantů (nezraněný,
zraněný, mrtvý, odsunovaný do FNKV, organizace nástupu a ukončení
činnosti na cvičení)
2. DPP – provede poučení v místě soustředění s důrazem na pohyb v Depu
Kačerov a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při pohybu v přepravních
prostorách

metra

(přesun

na

místo

cvičení soupravou metra, pohyb

v prostorách nástupiště metra na lince „C“ a vestibulu stanice metra Muzeum
při vlastním cvičení)
3. KŘP HMP – provede poučení z hlediska „zásahu“ jednotek policie při vlastním
cvičení s důrazem na bezpečnost při použití cvičné pyrotechniky a munice

14 SEZNAM ZKRATEK
Zkratka

Význam zkratky

Zkratka

Význam zkratky

CAS

Cisternová automobil. stříkačka

MČ

Městská část

CBRNE

Nebezpečné látky (Chemical,
Biological, Radio-logical,
Nuclear, Explosive)

MHMP

Magistrát hlavního města
Prahy

ČČK

Český červený kříž

MMC

Mobilní Monitorovací
Centrum

DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
a. s.

MP HMP

Městská policie hl. m. Prahy

FNKV

Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady

MU

Mimořádná událost

HMP

Hlavní město Praha

OS ČČK

HZS

Hasičský záchranný sbor

OS KŠ
HMP

HZS HMP

Hasičský záchranný sbor
hl. m. Prahy

PČR

Policie České republiky

HZS DPP

Hasičský záchranný sbor
Dopravního podniku hl. m.
Prahy, a. s.

PKN

Požární kontejnerový nosič

Oblastní spolek Českého
červeného kříže Praha 1
Operační středisko
Krizového štábu hl. m.
Prahy

11

Rychlá zdravotnická pomoc,
rychlá lékařská pomoc
Služebně dopravní
prostředek (osobní auta
v barvě policie)
Oddělení krizového
managementu odboru RED
MHMP

IZS

Integrovaný záchranný systém

RZP, RLP

JPO

Jednotky požární ochrany

SDP (OA)

KNP

Kontejner nouzového přežití

RED-KM

KOPIS

Krajské operační a informační
středisko Hasičského
záchranného sboru

VEA

Velitelský automobil

KS

Krizová situace

VŠMP

Velitelské štábní mobilní
pracoviště

KŘP HMP

Krajské ředitelství policie
hl. m. Prahy

VZ

Velitel zásahu

KP

Krizový plán

ZZS HMP

Zdravotnická záchranná
služba hl. m. Prahy

KŠ HMP

Krizový štáb hlavního města
Prahy

15 SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 - Harmonogram činností k zajištění a provedení cvičení
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Příloha č. 1 k Záměru provedení cvičení „Muzeum 2018“ - Harmonogram činností
k zajištění a provedení cvičení
Činnost
Žádost na využití místnosti pro zasedání Rady HMP k provedení cvičení
(7:00 – 13:00 hod.)
Úvodní jednání pracovní skupiny - nastavení základních parametrů cvičení

Termín

✓

16. 11. 2017 ✓

„Muzeum 2018“

24. 11. 2017 ✓

Zahrnout cvičení do Plánu cvičení na rok 2018

31. 12. 2017 ✓

Koordinační porada ke cvičení
Zpracování Záměru cvičení
Koordinační porada ke cvičení + prohlídka prostorů pro 1. a 2. část cvičení

26. 1. 2018 ✓
9. 2. 2018 ✓
23. 2. 2018 ✓

Tisk do Rady HMP (Důvodová zpráva, návrh Usnesení rady, příloha číslo 1
- Záměr cvičení, připomínkový list)

28. 2. 2018

Objednávka projektu dopravně inženýrských opatření

28. 2. 2018

Plná moc na projednání DIR

28. 2. 2018

Koordinační porada ke cvičení

23. 3. 2018

• Zpracování Plánu provedení cvičení
• Zpracování Časového plánu
• Zpracování příloh Plánu cvičení (grafická část, mapy, seznam techniky,
plán spojení a komunikačních vazeb, rozmístění figurantů, schéma situace
na nástupišti metra MUZEUM linky “C“, seznam hodnotitelů)

29. 3. 2018
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Činnost

Termín

Schválení Plánu cvičení PRM (Ř KŘP HMP, Ř HZS HMP)

13. 4. 2018

Upřesnit formu mediálního zabezpečení cvičení ve spolupráci s OKM

16. 4. 2018

Žádost na Městkou policii o zabezpečení střežení místnosti Rady HMP v den
cvičení

20. 4. 2018

Objednávka mobilních WC (pro místo soustředění figurantů - Depo Kačerov)

27. 4. 2018

Koordinační porada ke cvičení

27. 4. 2018

Zpracování návrhu seznamu hostů primátorky, poradců, subjektů mimo
MHMP

18. 5. 2018

Koordinační porada ke cvičení

25. 5. 2018

Zpracovat a odeslat pozvánky pro hosty primátorky, starosty MČ Praha 1 a 2,

31. 5. 2018

hodnotící cvičení
Zpracovat objednávku na občerstvení

31. 5. 2018

Připravit pokyn ředitelky Magistrátu HMP k práci přesčas

31. 5. 2018

Vložit Informace o cvičení na weby MHMP a MČ Praha 1 a 2

31. 5. 2018

Zpracování podkladů ved. odd. RED-KM k účasti oddělení na taktickém
cvičení
Zpracovat složky s podkladovými materiály pro jednotlivé účastníky cvičení
včetně podkladových materiálů pro VIP hosty

1. 6. 2018

8. 6. 2018

Úvodní slova pro primátorku, vedoucího OKM, atd.

12. 6. 2018

Jednání pracovní skupiny

13. 6. 2018

Upřesnění počtu cvičících, zpracování reálného seznamu (prezenční listiny)
všech účastníků cvičení na základě potvrzené účasti (počtů pro stravování)
Kontrola prostorů, materiálního zabezpečení, aktualizace kontaktů a případné

13. 6. 2018

odstranění nedostatků

19. 6. 2018

Vlastní realizace cvičení „MUZEUM 2018“

20. 6. 2018

Vyhodnocení taktického cvičení – zpracování „Závěrečné zprávy ze cvičení
Muzeum 2018“ a uložení veškeré dokumentace ke cvičení

31. 7. 2018
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Činnost
Návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků, včetně harmonogramu

Termín

31. 8. 2018

jejich plnění
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