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Příloha 1 – Stručný přehled historicky největších povodní 

 

 

Zdroj: KROMLUS, Václav; Kronyka čili dějepis wšech powodní posloupných let suchých a 

mokrých a neúrodných na obilí, owoce a wína, hladů, morů a jiných pohrom: Od příchodu 

našich pradědů Českoslowanských až po letošní povodně hrůzné s wýstrahami poučlivými a 

pravidly opatrnosti; Praha, Vetterl 1845 

 

 

r. 1002 nejstarší známá povodeň 

r. 1342 

1. – 3. února – povodeň přišla po velmi tuhé a kruté zimě velkým přílivem sněhové i 

dešťové vody. Množstvím silného ledu byl stržen Juditin most – první kamenný 

most v Praze a druhý ve stř. Evropě, který dal 1159 – 72 postavit král Vladislav I. 

r. 1367 

povodni musel čelit ještě ne zcela dostavěný Karlův most. Voda zaplavila ulice 

Starého Města a lidé se zachraňovali na loďkách. Podle dobové zprávy se ryby 

chytaly přímo na pražských ryncích. Následovala morová epidemie. 

r. 1432 

21. – 27. července – tehdy byla zaznamenána vůbec nejvyšší známá úroveň velké 

vody, když po velkém suchu přišel náhlý silný déšť. V kostele sv. Jiljí tehdy 

vystoupila voda 1,77 m nad podlahu. Voda strhla pět pilířů Karlova mostu, 

odplavila všechny mlýny a pobořila mnoho domů. Na Staroměstském náměstí se 

jezdilo na loďkách. 

r. 1501 

13. – 18. července – po nepřetržitém pětidenním dešti voda zatopila kostel sv. Jiljí, 

sv. Mikuláše, sv. Panny Marie a voda stála opět na Staroměstském náměstí až 

k Dlouhé ulici. Voda zatopila celé Podskalí a poškodila Karlův most. 

r. 1770 

řeka Vltava opustila při povodni své dosavadní koryto v místě dnešního Karlína a 

nalezla si nové hlavní řečiště s ohybem zkráceným o Rohanský a Libeňský ostrov, 

kudy teče dodnes. 

r. 1784 

26. – 28. února – povodeň přišla po mimořádně dlouhé a tuhé zimě s množstvím 

sněhu, když nastala nečekaná několikadenní obleva se silným deštěm a prudkým 

táním sněhové pokrývky. Svým průtokem odhadnutým na více než 4500 m3s-1 se 

považuje za druhou největší povodeň v historii (po r. 1432).  



  

r. 1845 

28. – 30. březen – po dlouhé a tuhé zimě nastala náhlá obleva s deštěm. Naměřený 

průtok Vltavy v Praze byl 4500 m3s-1. Hladina Vltavy stoupla do výšky přes 545 

cm. Muselo být evakuováno na 7 000 obyvatel. Bylo zatopeno přes 3100 domů. 

Byla to třetí největší pražská povodeň. 

r. 1862  

1. – 2. únor – brzy po půlnoci dělové rány alarmovaly obyvatele ohrožených míst. 

Dopoledne voda zaplavila velkou část Josefova, Mariánské náměstí a přiblížila se až 

k Betlémskému náměstí. Počátkem února dosáhla hladina Vltavy 445 cm nad 

normální stav, což bylo jen o necelý metr níže, než byl rekord z r. 1845. 

r. 1872 

25. – 26. květen – povodeň, která vznikla na říčkách a potocích vlévajících se do 

Berounky, si v jedné vsi vyžádala 29 životů. Příští den ke druhé hodině zrána přišla 

do Prahy. Silná vichřice přinesla obrovské lijáky s kroupami. Voda dosáhla výše 

téměř 4 m nad normál. V Podskalí voda zničila velké množství domů a zásoby dříví 

a prken. Karlův most byl ucpán prkny, trámy, vory, čluny, pařezy, zachytila se zde 

část smíchovské plovárny, převozní budka, dozorčí domek, velká loď a další 

předměty, které ucpaly průtok. Teprve po 12 hodinách začala povodeň ztrácet sílu. 

r. 1890 

2. – 5. září – povodeň postihla celé Čechy. Pršelo silně celý rok a navíc déšť neustal 

po celé 4 dny od 1. do 4. září. V Praze kulminovala 4. září mezi 20. a 22. hodinou 

s průtokem 3970 m3s-1. Obrovské množství naplaveného dřeva a dalšího materiálu 

se zaseklo mezi pilíři Karlova mostu. Voda zvedla hladinu o více než 5 m nad 

normál. Zaplavila Staré Město, Střelecký ostrov, Žofín a Kampu, část Malé Strany, 

Josefov, Karlín, Troju, Štvanici, Libeň a další místa. Dne 4. září v půl šesté ráno 

povolil Karlův most. Bylo zatopeno asi 4000 domů, o život přišlo několik občanů. 

Lidé umírali i poté, co voda opadla v důsledků epidemií. Provoz na Karlově mostě 

byl obnoven až 19. listopadu 1892. Byla to největší měřená letní povodeň. 

r. 1954 

10. července – povodeň vznikla po mimořádných srážkách, kdy průtok řeky rychle 

stoupal až k maximu 2920 m3s-1. Naměřené hodnoty se blížily povodni z r. 1890. 

Povodňové vlně stálo v cestě již téměř hotové těleso – Slapská vodní nádrž, která 

zachytila velké množství vody a ušetřila tak Prahu od větších škod. 

 
 

 



  

Příloha 2 - Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy (území MČ Praha 7); (zdroj OKŘ MČ Praha 7) 

 

 



  

  Příloha 3 - Přehled etap výstavby PPO hl. m. Prahy; (zdroj Povodňový plán MČ Praha 7, aktualizace 2012) 

 

Etapa Dokončení stavby Rozměry hrazení 

Etapa 0001 Staré Město a 

Josefov 
2000

1
 Mobilní hrazení celkem 909,4 m, výška hrazení od 0,4 m do 5,2 m 

Etapa 0002 Malá Strana a 

Kampa 
2005 Mobilní hrazení celkem 1060,8 m, výška hrazení od 1,3 m do 3,8 m 

Etapa 0003 Karlín a Libeň 2006 Mobilní hrazení celkem 506,9 m, výška hrazení od 0,8 m do 3,8 m 

Etapa 0004 Holešovice, 

Stromovka,  
2005 

Mobilní hrazení hliníková celkem 2508,9 m, výška hrazení od 0,8 m do 5,6 

m; Mobilní hrazení těžká (Partyzánská, Varhulíkové, Za Elektrárnou) 68 

m, výška od 4 m do 5,2 m  

Etapa 0005 Výtoň, Podolí a 

Smíchov,  
2005 

Mobilní hrazení těžká celkem 53 m, výška hrazení 5 m (podjezdy pod 

tratí). Úpravy na železničním tělese v délce 760 m. Největší objem 

finančních prostředků (cca 87%) na opatření na kanalizační síti 

Etapa 0006 Zbraslav a Radotín,  2010
2
 

Mobilní hrazení celkem 816,6 m, výška hrazení od 0,31 m  do 6,2 m; 

Mobilní hrazení celkem 262 m, výška hrazení od 0,30 m  do 1,65 m 

Etapa 0007 Troja   2010
3
 

Mobilní hrazení celkem 269,1 m, výška hrazení od 0,3 m do 6,27 m; 

Mobilní hrazení těžká ( Pod Paťankou)  11,6 m, výška  5,18 m 

Etapa 0008 Protipovodňová 

ochrana Modřan 
2013 Zdroj zatím neuvádí 

                                                 
1
 Při povodni v srpnu 2002 pomohla odvrátit značné škody na Starém Městě. 

2
 Části Zbraslav a Radotín; Oblast Chuchle je ve fázi výstavby, její dokončení a předání se předpokládá do konce roku 2013, včetně realizace opatření na kanalizační síti a na 

provizorním odvodnění Vrutického potoka 
3
 S dobudováním MO Tunel Blanka v r.2013  bude tato etapa dokončena 



  

Příloha 4 - Rozsah cvičení „Staré město 2012“ (přehledná mapka zpracovaná autorsky pro účely této bakalářské práce) 
 

 

 
 

Masarykovo nábř. 

202 m 

Karlovy Lázně a Smetanovo nábř. 

287,8 m 

Opatření PVK - 

čerpadla 

Na Františku 

307 m 

Opatření DP – metro 

Staroměstská 

Hotel Four Seasons 90,5 m 



  

Příloha 5 – Přehled etapy 0001 pro cvičení „Staré město 2012; (zdroj: Prezentace BKR MHMP ze dne 25.4.2012) 

 

 
 



  

Příloha 6 – Foto cvičení „Staré město 2012“, ukázka výstavba mobilních prvků na Smetanově nábř. u Karlova mostu, 

 výstavbu provádí členové JSDH; (zdroj BKR HMP) 

 

 

 
 



  

 

Příloha 7 – Foto: Cvičení „Staré město 2012“, ukázka výstavby mobilních prvků na Smetanově nábř., 

 výstavbu provádí členové ČČK a AZ AČR; (zdroj BKR HMP) 

 

 



  

 

Příloha 8 – Ukázka pracovního materiálu BKR MHMP: Harmonogramu úkolů a činností pro cvičení „Staré město 2012“ 

 

 
 



  

 

 

Příloha 9 – Harmonogram výstavby PPO, zápisy k ověření časů návozu, montáže, demontáže a odvozu mobilních prvoků 

 
 

 



  

Příloha 10 – Dokumentace k prověření postupů cvičení 

 

Tabulka 1 – Porovnání Zásad BRS s činnostmi MHMP při cvičení „Holešovice 2011“ a „Staré město 2011“ 

 

 

 

Druh činnosti  Charakteristika Holešovice 2011 Staré město 2012 

Cíle cvičení 

zdokonalovat a vyhodnocovat připravenost orgánu 

krizového řízení při řešení KS a ověřovat opatření 

pro rychlý a efektivní přechod na činnost za KS  

ano ano 

  

ověřovat metodiky práce OKŘ pro řešení KS a 

získávat poznatky pro zlepšování pracovních 

postupu a součinnostních vazeb 

ano ano 

  
ověřovat využitelnost informačních a 

komunikačních vazeb OKŘ 
ano ano 

  

ověřovat reálnost zpracovaných krizových plánu, 

typových plánu, havarijních a operačních plánů a 

získávat poznatky pro jejich upřesnění a doplnění 

zejména Povodňového plánu HMP a MČ 

  
ověřovat působnost a činnosti OKŘ a nové metody 

pro řešení KS 
ano ano 

Druhy cvičení OKŘ vnitrostátní ano ano 

  vícestupňové 
přestože dle Zásad lze cvičení hodnotit jako vícestupňové, 

MHMP deklaruje jednostupňové 

Cvičící orgány primátor hl. m. Prahy a jeho krizový štáb 
nebyl svolán KŠ HMP, pouze 

MČ P7 svolala KŠ 
nebyl svolán KŠ 



  

  krajský úřad BKR MHMP, OKO MHMP BKR MHMP, OKO MHMP 

  
jiné správní úřady a orgány s územní působností a 

jejich krizové štáby. 

HZS hl.m.P., PČR, ŘMP HMP, 

AZ AČR, PVK, PVL, DP 

HZS hl.m.P., PČR, ŘMP 

HMP, AZ AČR, PVK, PVL, 

s.p., DP HMP, ZZS HMP 

  městské části  MČ P7 MČ P1 

Obsahové zaměření 
činnosti OKŘ při řešení nevojenských krizových 

situací  
povodně povodně 

Odpovědnost za 

přípravu a 

provedení cvičení 

primátor HMP ano ano 

Plán cvičení předkládá primátor HMP 
Plán prověřovacích cvičení výstavby protipovodňových opatření 

Hlavního města Prahy do roku 2014 

    zpracoval Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP 

  
schvaluje Rada HMP na dobu tří let s možností 

změny podle aktuálních potřeb 

schvaluje Rada HMP na dobu tří let s možností změny podle 

aktuálních potřeb 

  projednává v BR HMP 
ne, potřebné dokumentace schvaluje primátor, návrhy 

předkládá zpracovatelský tým 



  

Obsah Plánu cvičení  cíl cvičení 

ověření koordinace všech složek, které se na výstavbě 

protipovodňových opatření Hlavního města Prahy podílejí, včetně 

subjektů zabezpečujících související činnosti (pořádkové 

zabezpečení, dopravní značení apod.), prověření výstavby nově 

vybudovaných částí protipovodňových opatření a ke zjištění, jak 

se změnily podmínky pro výstavbu protipovodňových opatření 

Hlavního města Prahy v důsledku již dokončené, nebo probíhající 

výstavby objektů za linií PPO 

  
přehledovou tabulku - termíny cvičení a etapy 

výstavby 
ano ano 

  

finanční prostředky k pokrytí nákladů spojených s 

přípravou a realizací plánovaných cvičení zajišťuje 

krajský úřad při přípravě návrhu rozpočtu své 

kapitoly na příslušný rok 

ne ano 

Příprava cvičení s dostatečným předstihem  9 měsíců 9 měsíců 

  
vytvoření zpracovatelského týmu pro zabezpečení 

přípravy cvičení 
ano ano 

  
zpracování a schválení Výchozích údajů pro 

cvičení (Záměr) a Harmonogramu jeho přípravy 
BKR MHMP BKR MHMP 

  
zpracování a schválení Organizačního nařízení / 

pokynu cvičení 
nebylo dohledáno 

pokyn ředitele BKR 

č.13/2012  

  
zpracování Plánu provedení cvičení, Námětu 

cvičení a Plánu řízení cvičení 
ano ano 

  

realizaci opatření k přípravě prostoru provedení 

cvičení a organizaci materiálního a technického 

zabezpečení 

zpracovatelský tým zpracovatelský tým 

  
zabezpečení přípravy ředitelství cvičení, rozhodčí 

služby a cvičících 
BKR MHMP BKR MHMP 

Zpracovatelský tým 
je složen z představitelů zainteresovaných orgánu 

krizového řízení  
ano ano 

  zajišťuje plánovací porady min. 3x min. 3x 



  

Výchozí údaje pro 

cvičení 

konkretizují a aktualizují údaje z Plánu cvičení 

OKŘ k době zahájení přípravy 
BKR MHMP BKR MHMP 

  

název cvičení, druh cvičení a téma, cíle cvičení, 

doba provedení, orgány a organizace cvičících, 

délka cvičení, místo provedení 

    

Harmonogram 

přípravy cvičení 
připravuje zpracovatel BKR MHMP BKR MHMP 

  schvaluje primátor ano ano 

Organizační nařízení zpracovává zpracovatelský tým ano ano 

  schvaluje primátor ano ano 

Plán provedení zpracovává zpracovatelský tým pouze BKR MHMP pouze BKR MHMP 

Námět cvičení   ne ne 

Pokyny pro přípravu 

cvičení  
zpracovává pracoviště KŘ BKR MHMP BKR MHMP 

  
příprava prostoru pro cvičení a organizace 

materiálního a technického zabezpečení 
zpracovatelský tým zpracovatelský tým 

  Příprava ředitelství cvičení zajišťuje BKR MHMP BKR MHMP 

Provedení cvičení řízení cvičení a činnost cvičících BKR MHMP BKR MHMP 

  
vyhodnocení cvičení (dílčí - všech zúčastněných 

složek) v BR 

ano 

 

Závěrečná zpráva v důvodové 

zprávě Usnesení Rady MHMP 

ano 

 

Zpráva pro Bezpečnostní 

výbor BRK 

  
kontrola a upřesnění úkolu v závislosti na průběhu 

cvičení 
BKR MHMP BKR MHMP 

 

 

 

 



  

Tabulka 2 - Porovnání Postupu GŘ HZS s  činnostmi MHMP při cvičení „Holešovice 2011“ a „Staré město 2011“ 

 

 

 

Druh činnosti Charakteristika Holešovice 2011 Staré město 2012 

Prověřovací cvičení určeno k ověření součinnosti mezi jednotlivými složkami IZS                         

 

složek ZBS hl.m.Prahy 

  

Prověřovací cvičení 

IZS 
nařizuje a schvaluje hejtman primátor HMP primátor HMP 

Taktické cvičení 

IZS je určeno k ověření přípravy složek IZS a orgánů, podílejících 

se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při 

mimořádné události. 

složek ZBS 

hl.m.Prahy 
  

Taktické cvičení IZS nařizuje a schvaluje hejtman primátor HMP primátor HMP 

Organizace 

taktického cvičení 
taktická úroveň 

velitelé jednotlivých 

složek 
  

  operační úroveň OSKŠ MHMP OSKŠ MHMP 

  strategická úroveň krajská úroveň   

  

Součástí taktických cvičení jednotek PO a IZS jsou i cvičení, která 

se připravují v rámci zabezpečení preventivně výchovné a 

propagační činnosti a provádí se formou ukázky 

ano  ano 

Časové rozdělení 

cvičení 
přípravná etapa ano  ano 

  realizační etapa ano  ano 

  vyhodnocovací etapa ano  ano 



  

Dokumentace 

prověřovacího a 

taktického cvičení 

dokumentaci zpracovává prověřující orgán BKR MHMP BKR MHMP 

  vybraný obsah je závazný 

Plán výstavby 

schvaluje Primátor 

HMP 

Plán výstavby schvaluje 

Primátor HMP 

Obsahuje záměr taktického cvičení 
může odpovídat 

Plánu výstavby 

může odpovídat Plánu 

výstavby 

  organizační pokyny 
organizační nařízení 

ředitele BRK MHMP 

organizační nařízení 

ředitele BRK MHMP 

  plán provedení taktického cvičení     

  hodnocení taktického cvičení  Vyhodnocení cvičení  Vyhodnocení cvičení 

Statistické sledování 

prověřovacích a 

taktických cvičení 

  neprobíhá systematicky 

Náklady z rozpočtu krajského úřadu MHMP MHMP 

Informování firem 

dotčených činností 
doporučeno získat jejich souhlas 

osobní kontakt a vyžádání souhlasu pouze v 

případě velkých firem, jinak se provádí 

formou oznámení na úřední desce, na webu 

MČ, dopisem, dopravními informačními 

cedulemi 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha 11 – Návrh pracovního postupu pro realizaci cvičení výstavby PPO HMP  

 

 

Pracovní postup pro realizaci cvičení výstavby PPO HMP 
 

Dokument je podkladem pro Magistrát hlavního města Prahy k zajištění přípravy a provedení 

cvičení ve spolupráci se složkami IZS a dalšími organizacemi s přihlédnutím k jejich 

specifickým úkolům. Slouží jako obecný návod, který je nutno upravit na konkrétní cvičení. 

 

Postup k provádění cvičení výstavby PPO na území hl. m. Prahy vychází ze Zásad a 

z Doporučeného postupu, a z usnesení BRS č. 295/2002 a č. 127/2004 pro řešení 

nevojenských krizových situací. 

Tento pracovní postup má být podkladem Magistrátu hl. m. Prahy (krajského úřadu) k 

zajištění přípravy a provedení cvičení orgánů krizového řízení na krajské a obecní úrovni s 

přihlédnutím ke specifickým úkolům zúčastněných složek. Slouží jako návod, který lze 

upravit na konkrétní cvičení. 

 

Účel cvičení 

 
1. Toto vnitrostátní cvičení slouží k řešení nevojenské krizové situace vzniklé v důsledku 

povodně spojené s ohrožením životů a zdraví velkého poctu osob, majetku, nebo 

životního prostředí velkého rozsahu. Má za cíl: 

a) prověřit součinnost orgánu krizového řízení MHMP a všech záchranných a 

bezpečnostních složek a organizací podílejících se na výstavbě protipovodňových 

opatření hlavního města Prahy.  

b) vycvičit ve vlastní výstavbě nové členy jednotek sborů dobrovolných hasičů, aktivních 

záloh Armády České republiky a Humanitární jednotky Českého Červeného kříže. 

c) Prověřit vývoz protipovodňových opatření z centrálního skladu v Dubči.  

d) Ověřit postup a časové lhůty výstavby protipovodňových opatření dle harmonogramu 

výstavby uvedené v Povodňovém plánu HMP
4
. 

e) Prověřit funkčnost protipovodňových prvků vybraného úseku protipovodňových 

opatření hlavního města Prahy v závislosti na případné okolní výstavbě a stavebními 

(pozemními) úpravami v dané lokalitě.  

 

                                                 
4
 v harmonogramu činností Povodňové komise HMP 



  

 Postupy a dokumentace pro vyhlášení a řízení cvičení 

 

1) Primátor hl. m. Prahy stanovuje termín a řídí cvičení. 

2) Přípravu, realizaci a vyhodnocení cvičení zajišťuje odbor Bezpečnosti a krizového řízení. 

3) Plán prověřovacích cvičení výstavby protipovodňových opatření na území hl. m. 

Prahy
5
 (dále „Plán cvičení“) schvaluje Rada MHMP svým usnesením, předkládá Primátor 

HMP na návrh Odboru bezpečnosti a krizového řízení. Plán výstavby je sestaven obvykle 

na dobu tří let s možností změny dle aktuální situace.  

4) Plán provedení prověřovacího cvičení výstavby protipovodňové ochrany hl. m. Prahy 

(dále „Plán provedení“) konkretizuje Plán cvičení viz čl. 2, písmeno a). Je schvalován 

primátorem hl. m. Prahy v příslušném kalendářním roce pro každé jednotlivé cvičení. Plán 

provedení předkládá Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP. Plán provedení 

nabývá platnosti podpisem Primátora HMP.  

5) Usnesením Rady HMP je v každém kalendářním roce upřesněn termín a rozsah cvičení
6
. 

6) Usnesením Rada HMP schvaluje odtah vozidel ve veřejný zájem ve smyslu § 19 odst. 5 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
7
.  

 

 

Organizace cvičení 

 

1. Z časového hlediska lze organizaci cvičení členit na: 

 

a) Přípravnou etapu, která začíná sestavením zpracovatelského týmu viz čl. 5 a zpracováním 

Plánu provedení viz článek 2 písmeno a). Připravený Plán provedení je nutné se všemi 

náležitostmi viz čl. 5 bod 2) předložit Primátorovi hl. m. Prahy ke schválení. V rámci této 

etapy se dále podrobně zpracuje rozsah prověřovacího cvičení a rozpracují se jednotlivé 

body a úkoly v rámci organizace cvičení, které je nutné plnit v průběhu přípravné i 

realizační fáze včetně harmonogramu samotné výstavby a počtu osob, který je pro 

výstavbu PPO nezbytný. Přípravná etapa zahrnuje: 

 

 zajištění sil a prostředků  

                                                 
5
 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 66 ze dne 24. 1. 2012 - Plán  prověřovacích cvičení výstavby 

protipovodňových opatření Hlavního města Prahy do roku 2014 
6
 Usnesení RHMP č. 406 ze dne 10.4.2012 

7
 Usnesení RHMP č. 297 ze dne 20.3.2012 



  

 projednání způsobu a termínů a vytčení trasy dovozu mobilních prvků PPO a 

dalšího materiálu ze skladů jednotlivých účastníků (SS HMP, PVK a DP) na místa 

určená k cvičení a odvozu zpět za asistence Police ČR a MP. 

 jednání s Odborem dopravy MHMP, PČR a MP, Dopravní policií, Dopravním 

podnikem hl. m. Prahy, PVK, ZZS a HZS za účelem zpracování projektu 

dopravních opatření včetně návrhů na dopravní uzávěry jednotlivých úseků 

výstavby. Zajištění koordinace PVK a DP hl. m. Prahy při přípravě dopravních 

opatření DIO
8
. 

 Objednání dopravního značení, včetně informačních tabulí a jejich rozmístění
9
 

 Projednání a rozsah protipovodňových opatření na kanalizační a stokové síti  

 Zajištění spojení s vedoucími úseků výstavby  

 Zajišťování odtahů vozidel v uvedených lokalitách dle DIR ve veřejném zájmu. 

 Jednání s MČ o způsobu informování obyvatel, vlastníků firem a dalších objektů 

dotčených výstavbou. webové stránky, radniční noviny, úřední desky. 

 Organizace ukázky výstavby PPO pro primátora, média a občany.  

 zajištění pracovních pomůcek (přilby, rukavice apod.) pro cvičící 

 Zajištění dopravy pro cvičící  

 Zajištění zázemí pro řídící tým cvičení včetně vybavení a potřebných informačních 

a dokumentačních materiálů  

 Zajištění stravování účastníků cvičení 

 Zajištění a rozmístění mobilních WC v den cvičení 

 Odhad nákladů 

 

b) Realizační etapu, která začíná po vyhlášením cvičení podle schváleného Plánu 

provedení, případně aktivací nebo svoláním krizového štábu  MHMP a té městské 

části, na jejímž území cvičení probíhá; realizační etapa končí demontáží a odvozem 

mobilních prvků do skladů, nebo rozhodnutím řídícího cvičení. V průběhu realizace 

cvičení je vhodné uspořádat tiskovou konferenci včetně ukázek výstavby pro média a 

veřejnost. 

                                                 
8
 DIR vydává  DOP MHMP, v případě tramvajových tras drážní úřad MHMP 

9
 Podle rozsahu cvičení je v některých případech nutné provést výběrové řízení v souladu se zákonem č.    

55/2012 Sb o zadávání veřejných zakázek. A to, jedná-li se o zakázku nad 50.000,- Kč bez DPH. V případě 

vyhlášení krizových stavů tento zákon neplatí. V případě cvičení lze využít také zdůvodnění zadání výzvou 

jednomu dodavateli v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP schválené 

snesením RHMP č. 1273 ze dne 17.8.2010. 



  

 

c) Vyhodnocovací etapu, která začíná rozborem hodnotících zpráv od jednotlivých 

cvičících složek a organizací, pokračuje komplexní analýzou cvičení, zapracováním 

návrhů a závěrů jednotlivých cvičících složek a organizací a končí zpracováním 

závěrečné zprávy. Při zjištění větších problémů nebo závad je sestavena odborná 

komice, která posoudí a zpracuje závady a navrhne další řešení. 

 

 

Obsah dokumentace 

 

1. Plán výstavby obsahuje především časový harmonogram a popis jednotlivých etap včetně 

zdůvodnění cvičení viz čl. 2 pís. b).  

 

2. Plán provedení obsahuje zejména viz čl. 2. bod 2 a čl. 3. bod 1. pís. a): 

 

a) titulní stranu 

b) orgán odpovědný za řízení cvičení (řídící cvičení) 

c) název cvičení  

d) cíl a obsahové zaměření cvičení 

e) námět cvičení 

f) termín cvičení 

g) místo a prostor cvičení 

h) logistickou podpora cvičení 

i) způsob finančního zabezpečení 

j) personální podporu (účastnící cvičení) 

k) harmonogram jednotlivých etap cvičení včetně odpovědností 

 

 

Účastníci cvičení  

 

1. Zpracovatelský tým je složen z odborníků a zástupců složek a organizací, které se podílejí 

na realizaci cvičení. Patří sem zástupci odboru Bezpečnosti a krizového řízení MHMP, SS 

HMP, JSDH, AZ AČR, PVK, ZZS hl. m. Prahy. Počet plánovacích porad a jejich obsah se 

řídí konkrétními potřebami přípravy cvičení za účasti zástupců složek, které zabezpečují 

průběh cvičení viz bod 3 tohoto článku. Má tyto úkoly:  



  

a) Podílí se na přípravě a průběhu cvičení a vyhodnocení cvičení a všechny etapy 

koordinuje 

b) Zpracovává Plán provedení prověřovacího cvičení a časový harmonogram cvičení, 

který je jeho součástí, včetně námětu cvičení. 

c) Zadává realizaci projektu dopravních opatření. 

d) Sestavuje plán spojení. 

e) Sestavuje rozpočet cvičení. 

f) Projednává stav připravenosti ke cvičení a přijímá opatření k odstranění případných 

nedostatků. 

g) Připravuje závěrečnou zprávu a předkládá ji Radě HMP. 

 

2.  Ostatní složky, které zabezpečují průběh cvičení, tvoří Odbor komunikace MHMP, 

Krajské ředitelství PČR, Krajské ředitelství MP, DP hl. m. Prahy, úřady městských částí. 

Tyto složky jsou zodpovědné především za:  

a) řízení nebo odklon dopravy v průběhu cvičení 

b) uplatnění veřejného zájmu v souvislosti s § 19, zajištění odtahů vozidel 

znemožňujících výstavbu PPO 

c) informování FO, PO a FPO, poskytování tiskových zpráv a komunikaci s médii. 

 

Rozpočet 

 

Odbor BKR HMP navrhne rozpočet pro realizaci cvičení pro následující rok. Zastupitelstvo 

ZHMP jej schválí v rámci celkového rozpočetu HMP. 

 

 

Vyhodnocení cvičení 

 

Odbor BKR MHMP požádá všechny cvičící subjekty o zpracování a zaslání dílcích 

vyhodnocení. Poté zpracuje závěrečné vyhodnocení a předloží jej jako informaci BR HMP,    

R HMP a Bezpečnostnímu výboru ZHM. 

 


