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Okruh A – Evakuace v podmínkách vzdělávacího procesu  

Zdeněk MELICHAŘÍK 

Cílem studijního textu je seznámit studenty se základní definicí evakuace, rozdělením 

jednotlivých způsobů provádění evakuace a to se zaměřením na objektovou evakuaci 

a plošnou evakuaci. Jaké jsou očekávané zvláštnosti při evakuací včetně informací pro občany 

k zdárnému zabezpečení průběhu evakuace. Dále seznámit a objasnit roli pedagogického 

pracovníka při řešení problematiky evakuace žáků a studentů ze společných prostor se 

zaměřením na sportovní centrum Baluo, popř. vybrané učebny v budově „A“ děkanátu FTK 

UP v Olomouci. Poukázat na nutnost spolupráce se složkami IZS ČR při provádění evakuace. 

Připravit studenty na následné praktické provedení evakuace vybraných prostor FTK UP 

v Olomouci. 

autor 

 

ÚVOD 

Evakuace je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření ochrany 

obyvatelstva. Velmi důležitým a zcela zásadním aspektem zdárného průběhu evakuace 

s cílem co nejefektivnější eliminace důsledků hrozící nebo již vzniklé mimořádné situace, je 

připravenost nejen zasahujících složek IZS ČR, ale i ať už přímo, nebo nepřímo zúčastněných 

občanů ČR.  

 

EVAKUACE 

Evakuací se rozumí zabezpečení přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných 

látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 

obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 

budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, 

pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby 

zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených. O způsobu provedení evakuace se 
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dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. 

Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob 

evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům (www.hzscr.cz – oficiální 

stránky GŘ HZS ČR). 

 

ROZDĚLENÍ EVAKUACE 

 Evakuace se z hlediska rozsahu opatření dělí na objektovou a plošnou. Na základě 

doby trvání se evakuace dělí na krátkodobou a dlouhodobou a v neposlední řadě podle 

způsobu řízení se evakuace dělí na samovolnou a řízenou. 

 

 OBJEKTOVÁ EVAKUACE 

Objektovou evakuací se rozumí krátkodobé, většinou řízené zásahovými jednotkami 

nebo požárním poplachovým plánem usměrněné co nejrychlejší opuštění ohroženého objektu 

(zpravidla požárem, havárií, nebezpečnou látkou, nástražným výbušným systémem atd.) po 

únikových cestách jednotlivci nebo skupinami osob. Jde o přesun osob na volné prostranství 

nebo do chráněného prostoru mimo dosah nebezpečných účinků ohrožujících zdraví a životy. 

Jedná se o součást preventivní ochrany před nebezpečím.  

Pokud evakuaci nezahájil provozovatel objektu, provádí se na výzvu velitele zásahu. 

Evakuace může také probíhat samovolně v době před příjezdem jednotky. 

Pravidla a způsob evakuace v objektech stanoví také požární evakuační plán (dále jen 

„evakuační plán“). Evakuační plán se zpracovává pro budovy a prostory, ve kterých jsou 

složité podmínky pro zásah, nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím 

a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení 

podmínek požární bezpečnosti i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím. Kromě evakuačního plánu jsou pro některé areály podniků zpracovány vnitřní 

havarijní plány se stanovenými zásadami pro evakuaci. Evakuace se vztahuje na všechny 

osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na 

záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost 

(MV – GŘ HZS ČR „Bojový řád jednotek požární ochrany“ – taktické postupy zásahu 

Metodický list č. 5). 

Jedná se tedy o přesun osob na volné prostranství nebo do chráněných prostorů mimo 

dosah nebezpečných účinků ohrožujících zdraví a životy osob. Jedná se o součást preventivní 

ochrany před nebezpečím. 

http://www.hzscr.cz/
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 PLOŠNÁ EVAKUACE 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, 

technického zařízení, případně strojů a materiálu z míst ohrožených mimořádnou událostí 

nebo krizovou situací do míst, kde je pro evakuované obyvatelstvo zajištěno nouzové 

ubytování, pro zvířata nouzové ustájení a pro předměty nouzové uskladnění. V případě plošné 

evakuace se přemísťují osoby z více objektů nebo areálů, popř. obcí nebo jejich částí. 

Řízenou plošnou evakuací je nařízené a řízené přemístění evakuovaných osob, jejíž 

součástí může být také samoevakuace. Samoevakuace je řízené přemístění evakuovaných 

svými prostředky po určené trase nebo směru do vlastního náhradního ubytování nebo do 

evakuačního střediska, popř. do stanoveného místa nouzového ubytování. Samoevakuace je 

upřednostňována. 

 

Plošná evakuace obyvatelstva se plánuje: 

 pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 

stupně poplachu dle poplachového plánu IZS (např. provádění evakuace v rámci 

povodňové ochrany), 

 ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými 

zdroji ionizujícího záření, 

 ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými 

látkami, 

 při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu. 

 

Plošná evakuace obyvatelstva se vztahuje na všechny osoby v evakuační zóně 

s výjimkou osob, které se budou podílet na provádění záchranných a likvidačních prací, na 

řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

 

Při přípravě evakuace se musí stanovit: 

 evakuační zóna, která vymezuje území ohrožené mimořádnou událostí nebo krizovou 

situací, ze kterého je nutné provést evakuaci obyvatelstva, 

 uzávěra, místo řízeného vstupu a výstupu do a z evakuační zóny; bývá zpravidla 

umístěna na přístupové komunikaci tak, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob 

do evakuační zóny, 
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 evakuační trasa, kterou je předem připravená nebo na základě aktuální situace určená 

trasa k provedení evakuace z evakuační zóny, konec evakuační trasy je v evakuačním 

středisku. Na evakuační trase mohou být kontrolní body, které usměrňují dopravu 

a průběh evakuace, 

 místo shromažďování, kterým je místo, kde se soustřeďují evakuované osoby uvnitř 

nebo vně evakuační zóny, a odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo 

evakuační zónu do evakuačních středisek; je výchozím bodem na evakuační trase. 

V některých případech může být místo shromažďování totožné s evakuačním 

střediskem, 

 evakuační středisko je místo či zařízení, kde jsou shromažďovány evakuované 

osoby, je cílovým bodem evakuace. Evakuační středisko je současně výchozím bodem 

k přemístění evakuovaných osob do míst nouzového ubytování, v některých případech 

může být evakuační středisko místem nouzového ubytování, 

 nouzové ubytování, kterým jsou náhradní ubytovací kapacity pro evakuované 

obyvatelstvo vybudované v prostorách, které běžně neslouží pro ubytování. 

(MV – GŘ HZS ČR „Bojový řád jednotek požární ochrany“ – taktické postupy zásahu 

Metodický list č. 6). 

 

 U plošné evakuace se tedy jedná zejména o evakuaci obyvatelstva z části nebo 

z celého urbanistického celku, který je ohrožen mimořádnou událostí. Z hlediska časového se 

jedná o relativně dlouhodobý proces (déle jak 24 hodin) včetně zajištění dalších opatření 

souvisejících s následnou péčí o evakuované osoby. Obvykle by byla realizovaná po 

vyhlášení některého z krizových stavů. Způsob plošné evakuace je zpravidla plánován 

v havarijní dokumentaci (havarijní plán kraje, vnější havarijní plány) nebo v krizovém plánu. 

Plošná evakuace je zpravidla dlouhodobá se snahou ji řídit. Ovšem s rozvojem automobilismu 

půjde spíše o regulování, či usměrňování pohybu vozidel. Řízená bude vždy, pokud se bude 

jednat o osoby handicapované (neschopné nebo omezeně schopné se samostatně pohybovat). 

 Plošnou evakuaci dále dělíme na řízenou a samovolnou. Řízenou plošnou evakuací 

se rozumí nařízené a řízené přemístění evakuovaných osob, jejíž součástí může být také 

samoevakuace. Samoevakuací lze chápat řízené přemístění evakuovaných osob svými 

prostředky po určené trase nebo směru do vlastního náhradního ubytování, nebo do 

evakuačního střediska, popř. do stanoveného místa nouzového ubytování. (Samoevakuace je 

upřednostňována a je reálnější – téměř každá rodina má vlastní auto).  
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Samovolná evakuace je samovolná reakce obyvatelstva spočívající v opuštění potencionálně 

ohroženého místa, aniž by někdo evakuaci nařídil a řídil. Obyvatelé jednají podle vlastního 

uvážení. Na plošnou evakuaci navazují další opatření související s následnou péčí 

o evakuované osoby. Předpokládá se, že obyvatelstvo bude evakuováno na delší dobu (dny, 

popř. měsíce). 

 

 EVAKUAČNÍ STŘEDISKO 

 

Evakuační středisko je místo a zařízení, kde jsou shromažďovány evakuované osoby, 

a je cílovým bodem evakuace. Evakuační středisko je současně výchozím bodem k přemístění 

evakuovaných osob do míst nouzového ubytování, v některých případech může být evakuační 

středisko místem nouzového ubytování. Evakuační středisko může být zřízeno na území 

postižené obce nebo na území jiné obce, a to na základě rozhodnutí orgánu, který nařídil 

evakuaci (velitel zásahu, starosta obce, hejtman), zpravidla v návaznosti na havarijní plán 

a v dohodě se starostou dotčené obce, na jejímž území má být evakuační středisko zřízeno. Na 

zřízení evakuačního střediska pro obyvatele postižené obce a na jeho provozu se podílí také 

místní jednotka. 

 

Evakuační středisko zabezpečuje: 

 evidenci evakuovaných osob a poskytování pomoci při sjednocování rodin bydlících 

v evakuační zóně, 

 zdravotnickou pomoc, 

 pomoc osobám se zdravotním postižením, 

 poskytování psychosociální pomoci evakuovaným, 

 nezbytnou péči (nápoje, jednoduché občerstvení), 

 nocleh pro personál a evakuované osoby a případně i domácí zvířata, které se zdrží 

v evakuačním středisku déle než 12 hodin, 

 udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska, 

 řešení problému s domácími zvířaty, která si evakuovaní s sebou přivezli, 

 přerozdělení evakuovaných osob do předurčených míst nouzového ubytování, přičemž 

vychází z informací o volných kapacitách k nouzovému ubytování z příslušného štábu, 

 podávání informací evakuovaným osobám, 
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 podávání informací o průběhu evakuace příslušnému štábu a o osobách, které byly 

evakuovány 

Evakuační středisko se zřizuje zejména v předem vytipovaném objektu, který musí: 

 mít dostatečný prostor pro shromáždění předpokládaného počtu evakuovaných osob, 

 disponovat hygienickým zařízením (WC, koupelny popř. umývárny), 

 být vybaven ubytovacím materiálem nebo tento materiál neprodleně doplnit ze zásob 

pro humanitární pomoc (i za pomoci jednotky), pokud slouží k nouzovému ubytování, 

 splňovat základní hygienické podmínky, 

 poskytovat ochranu evakuovaným s ohledem na počasí a roční období. 

 

Při zřizování evakuačního střediska je třeba zejména: 

 označit objekt nápisem „EVAKUAČNÍ STŘEDISKO“ a vytýčit příjezdovou cestu 

směrovkami, 

 označit vnitřní prostory evakuačního střediska (např. místo přijmu evakuovaných, 

WC, koupelna, jídelna, kuchyně, ložnice, společenská místnost, místo pro poskytnutí 

zdravotnické pomoci), 

 zřídit místo přijmu evakuovaných, 

 zřídit místo pro poskytnutí zdravotnické pomoci, 

 zpracovat a vyvěsit „Provozní řád evakuačního střediska“ a seznámit s ním 

evakuované, 

 zřídit informační tabuli (vývěsku) pro informování evakuovaných o fungování 

evakuačního střediska a o evakuovaných osobách, které prošly evakuačním 

střediskem. 

 

Pokud se členové jednotky podílejí na provozu evakuačního střediska, provádí zejména: 

 zřízení evakuačního střediska, 

 základní evidenci evakuovaných osob, 

 dovoz a výdej prostředků k zajištění nouzového přežití (deky, potraviny, apod.), 

 laickou zdravotnickou pomoc, 

 první psychickou pomoc. 

(MV – GŘ HZS ČR „Bojový řád jednotek požární ochrany“ – taktické postupy zásahu 

Metodický list č. 7). 
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 OBJEKTOVÁ EVAKUACE – ÚKOLY A POSTUP ČINNOSTI 

Při evakuaci osob z objektu je třeba: 

1.  po příjezdu na místo zásahu zajistit spolupráci s odpovědnými osobami provozovatele 

objektu z hlediska řízení evakuace a získání potřebných informací o objektu (např. 

stanoviště stálé služby v objektu – velín, technický dispečink); 

2. evakuace má být vedena po únikových cestách a v souladu s evakuačním plánem, 

průzkumem, kromě obvyklého postupu, zjistit 

a) rozsah již provedené evakuace osob a další potřebu evakuace osob s ohledem 

na charakter ohrožení, 

b) stav únikových cest a východů z objektu, zda únikové cesty jsou volné a nejsou 

ohroženy unikajícími zplodinami hoření (uzavření požárních otvorů ústících do 

únikových cest, stav šíření kouře rozvodem vzduchotechniky apod.), 

c) možnost využití evakuačních výtahů, 

d) místa ovládání požárně bezpečnostních zařízení, zda byla tato zařízení uvedena 

do provozu, a zda jsou funkční, 

3. k řízení evakuace a zabránění vzniku paniky využít vnitřního rozhlasu nebo ručních 

megafonů, zajistit podávání informací evakuovaným osobám v průběhu evakuace a v 

místě soustředění evakuovaných osob, 

4. evakuované osoby pokud možno směřovat nebo soustředit mimo nástupní prostory 

jednotek, požární techniku pokud možno ustavovat mimo prostory určené pro 

soustředění evakuovaných osob a komunikací vedoucí k nim, 

5. kontrolovat průběh a výsledek evakuace v objektu, zajistit kontrolu úplnosti evakuace 

osob z ohroženého prostoru (počet evakuovaných osob), 

6. organizovat průzkum uvnitř budovy zaměřený na vyhledávání osob, zaměřený na 

kontrolu objektu a označit místa, kde byl průzkum proveden, 

7. přijmout opatření k uzavření objektu pro zde nežádoucí osoby, 

8. zajistit střežení evakuovaných prostor, objektu nebo evakuovaného materiálu. 

 

Evakuované osoby lze podle jejich potřeb rozdělit na: 

1. osoby, které nebudou vyžadovat další péči a mohou se z místa mimořádné události 

vzdálit, 

2. osoby vyžadující přechodnou nezbytnou péči, 

3. osoby vyžadující zabezpečení podmínek pro nouzové přežití. 
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Zabezpečit přechodnou nezbytnou péči pro evakuované osoby zejména: 

1. dohled nad evakuovanými osobami (např. pro děti, nemocné) a v případě potřeby 

2. zajistit zdravotnickou pomoc, psychologickou pomoc, 

3. dočasné náhradní prostory (vhodný objekt, autobus, kontejner nouzového přežití 

4. v případě nepříznivých klimatických podmínek, v noci apod.), 

5. informovat evakuované osoby o vývoji situace s možnostmi řešení jejich situace. 

 

Nouzové přežití evakuovaných osob organizují orgány obce ve spolupráci 

s provozovatelem objektu, popř. hasičským záchranným sborem kraje. Nouzové přežití 

evakuovaných osob se zabezpečuje tam, kde byly evakuovány osoby zejména z objektů 

určených pro bydlení a ubytování. V tomto případě se provede evidence osob. 

 

Evakuaci je nutné: 

1. přizpůsobit vzniklé situaci, může být prováděna postupně nebo současně pro všechny 

osoby v objektu; pro zkrácení evakuačních cest a doby evakuace je vhodná evakuace 

do neohrožených částí objektu (např. při evakuaci v objektech zdravotnických 

zařízení), 

2. brát ohled na míru ohrožení osob, osoby s různým druhem omezení schopnosti pohybu 

děti apod.; u objektů s velkým počtem osob (např. sportovní haly, zábavní podniky) se 

prioritně zaměřit na rychlost a množství evakuovaných osob. 

(MV – GŘ HZS ČR „Bojový řád jednotek požární ochrany“ – taktické postupy zásahu 

Metodický list č. 5). 

 

 OČEKÁVANÉ ZVLÁŠTNOSTI PŘI EVAKUACI 

Při evakuaci osob je nutno počítat s následujícími komplikacemi: 

 

1. snaha některých evakuovaných osob se vracet zpět nebo neochota, odpor k opuštění 

místa, zvláštní chování některých skupin osob (např. děti, osoby se zdravotním 

postižením), omezená schopnost pohybu osob, 

2. nepřehledná situace o počtech evakuovaných osob, ztížená kontrola evakuovaných 

osob tím, že budou sami samovolně odcházet z míst určených k soustředění 

evakuovaných osob, 
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3. složité podmínky pro evakuaci (nebezpečí pádů osob na únikových cestách, 

nedostatečný počet únikových východů a jejich snížená průchodnost např. mříže, 

závory, blokace dveří a oken elektronickými systémy, uměle vytvořené překážky), 

4. omezená možnost vstupů do budov, odříznutí únikových či evakuačních cest, 

5. neprůchodné únikové cesty, nedodržování pokynů pro evakuaci (nedodržení 

evakuačních tras, odmítnutí evakuace), 

6. souběžné použití únikové cesty jako zásahové, 

7. časová tíseň a nedostatek sil a prostředků k zabezpečení evakuace, 

8. možný vznik paniky, nekoordinovaný průběh evakuace, živelnost, 

9. ztížená evakuace v případě výpadku elektrického proudu (osvětlení, větrání, požární 

uzávěry), 

10. potřeba péče o nemocné, osoby se zdravotním postižením, děti, cizince apod. 

11. nebezpečí krádeží evakuovaných předmětů nebo v prostorách opuštěných objektů, 

12. velký počet osob a z toho vyplývající náročnost průzkumu, 

13. anonymita evakuovaných osob, např. veřejné budovy, sportovní akce, zábavní 

podniky. 

 

 OBSAH INFORMACE PRO OBČANY K ZABEZPEČENÍ EVAKUACE 

 

Při evakuaci je nutné zejména: 

 připravit evakuační zavazadlo, 

 připravit automobil pro evakuaci (zkontrolovat množství pohonných hmot a vybavit 

jej potřebnými věcmi – nápoje deku apod.), 

 poskytnout pomoc osobám, které samy nejsou schopny zvládnout přípravu k evakuaci, 

 informovat osoby v sousedství, které jsou v důsledku nemoci nebo stáří upoutáni na 

lůžko, nebo je předpoklad, že nemuseli slyšet výzvu k evakuaci, 

 přemístit cenné vybavení domácnosti do vyšších pater (v případě povodní), 

 zaparkovat vozidla na vyvýšené místo (při povodni), 

 vypnout elektrický proud (klimatizace, tepelné elektrické spotřebiče, apod.), posoudit, 

zda je nutné vypnout ledničky (mrazničky), 

 uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, 

 zkontrolovat uzavření oken a dveří proti vniknutí cizích osob, zabezpečit okolí domu 

(nebezpečné předměty, které mohou komplikovat průběh řešení MU), 
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 zabezpečit domácí a hospodářská zvířata vodou a krmivem min. na 2 – 3 dny, nebo je 

přemístit do místa určeného pro evakuaci zvířat, pokud se bude domácí zvíře 

evakuovat (pes, kočka) s osobami, připravit jej k evakuaci (voda a krmivo alespoň na 

3 dny s sebou, misku, vodítko, náhubek, přepravní box, apod.), 

 sledovat výzvy orgánů zajišťujících evakuaci, 

 vybavit děti (popř. jiné nesvéprávné osoby) lístkem s jejich jménem a příjmením, 

adresou a telefonním číslem na rodiče, popř. zákonného zástupce), 

 

 DOPORUČENÝ OBSAH EVAKUAČNÍHO ZAVAZADLA 

 občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, peníze, 

 náhradní oblečení, obuv, 

 léky, brýle, umělý chrup a další věci potřebné pro každodenní použití, 

 pitná voda (nápoj), trvanlivé potraviny (alespoň na jeden den), popř. speciální druh 

potravin pro dietáře, 

 hygienické potřeby, 

 spací pytel (deka), 

 svítilna s náhradními baterkami, 

 mobilní telefon s nabíječkou. 

 

Dále v evakuačním zavazadle mohou být: 

 další důležité doklady (smlouvy), 

 cennosti, 

 příbor, jídelní nádobí, 

 psací potřeby, 

 přenosné rádio a náhradní baterie, 

 kniha, dětská hračka atd., 

 notebook a další, zejména při použití vlastního automobilu. 

 

 OBJEKTOVÁ EVAKUACE – POSTUP 

 pokud evakuaci nezahájil provozovatel objektu, provádí se na výzvu velitele zásahu, 

 evakuace může také probíhat samovolně před příjezdem jednotky, 
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 evakuaci je nutné přizpůsobit vzniklé situaci. Může být prováděna postupně nebo 

současně pro všechny osoby v objektu, pro zkrácení evakuačních cest a doby evakuace 

je vhodná evakuace do neohrožených částí objektu (např. zdravotnická zařízení), 

 při evakuaci je nutno brát ohled na míru ohrožení osob, osoby s různým druhem 

omezení schopnosti pohybu, dětí apod. U objektů s velkým počtem osob (např. 

sportovní haly, zábavní podniky) se prioritně zaměřit na rychlost a množství 

evakuovaných osob, 

 k řízení evakuace a zabránění vzniku paniky využít vnitřního rozhlasu (ručních 

megafonů) k podávání informací evakuovaným v průběhu evakuace, 

 evakuované osoby pokud možno směřovat, nebo soustředit mimo nástupní prostory 

jednotek, 

 kontrolovat průběh a výsledek evakuace v objektu, zajistit kontrolu úplnosti počtu 

evakuovaných, 

 organizovat průzkum uvnitř budovy zaměřený na vyhledávání osob, 

 přijmout opatření k uzavření objektu pro nežádoucí osoby, 

 zajistit střežení evakuovaných prostor, objektu nebo evakuovaného materiálu, 

 zabezpečit přechodnou nezbytnou péči pro evakuované osoby se zaměřením zejména 

na dohled nad evakuovanými osobami (děti, nemocní) a v případě potřeby zajistit 

zdravotnickou pomoc, psychologickou pomoc apod. Dále informovat evakuované 

osoby o vývoji situace s možnostmi řešení jejich situace. 

 

 LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

 

Vyhláška MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci 

§ 33 

Požární evakuační plán 

(1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů 

zasažených nebo ohrožených požárem. 

Dle § 33 odst. 3) se požární evakuační plán zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých 

jsou složité podmínky pro zásah (§ 18) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním 

nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě 

stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), i pro další provozované činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím. Dle § 33 odst. 4) se úplnost a správnost požárního 
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evakuačního plánu ověřuje formou cvičného požárního poplachu za podmínek uvedených v § 

32 odst. 4 a 5. 

§ 32 

Požární poplachové směrnice 

(4) Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární 

ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), 

prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně 

jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu 

se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje. 

(5) Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo 

obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. 

 

 Jak je výše uvedeno nácviky evakuační činnosti se zpravidla provádějí na základě 

fiktivního požárního poplachu. Cílem provádění nácviků je prověření nejen zasahujících 

složek ale zejména připravenost jednotlivých zařízení a zúčastněných osob danou situaci 

zvládnout. V rámci jednotlivých KŘ HZS jsou plánovány nácviky evakuace ze společných 

prostor (např. kina) i u škol se zaměřením i na činnost jednotlivých příslušníků učitelského 

sboru. Nezastupitelnou roli zde hraje právě učitelský sbor, který studenty a žáky velmi dobře 

zná a v takto vypjatých situacích je velmi důležitá i přirozená autorita pedagogického sboru. 

Cílem praktického nácviku provedení evakuace z vybraných prostorů FTK UP v Olomouci je 

navodit situaci, která se bude přibližovat reálné situaci, při které evakuace probíhá. V rámci 

praktické ukázky bude činnost zaměřena jak na přesuny větší skupiny osob v omezených 

prostorech, tak zejména objasnění role pedagogických pracovníků v průběhu evakuace. 

 

 VZOR PLÁNU EVAKUACE OBYVATELSTVA PŘI POVODNI 

 

PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA při povodni ve městě XXX 

 

Obsah: 

 
1. Úvod 

2. Zásady provedení evakuace 

3. Místa nouzového ubytování a stravování 

4. Místa a obsazení evakuačních středisek a přijímacích středisek 

5. Zabezpečení dopravních prostředků a dopravní trasy 
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6. Postup obyvatel při evakuaci 

7. Zdravotnické zabezpečení a další služby 

8. Umístění evakuovaných hospodářských zvířat a věcných prostředků 

9. Zajištění ostrahy evakuovaných prostor 

10. Časová analýza evakuace 

 

Přílohy: 

 
1. Přehled míst nouzového ubytování a stravování 

2. Přehled zdravotně postižených osob a požadavků občanů 

3. Přehled obsazení Penzionu – domova důchodců 

4. Finanční rozpočet – očekávané náklady na evakuaci 

5. Evakuační středisko – povinnosti, úkoly 

6. Přijímací středisko – povinnosti, úkoly 

7. Přehled pracovníků pověřených řízením evakuace 

8. Evakuační lístek 

 

 

Zpracoval a napsal: Ing. Pavel Vedlejší 

vedoucí odboru obrany 

Dne: 20. 08. 2003 

Poslední aktualizace: 15. 07. 2014 

 

1. ÚVOD 

 
Plán evakuace je přílohou Povodňového plánu města Žamberk a je určen 

k zabezpečení, řízení a organizaci evakuace osob při povodni Lze jej využít i při evakuaci 

osob při vzniku jiné mimořádné události. 

 

Základní pojmy: 

Evakuace – je souhrn opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, 

hospodářských zvířat a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné území. Evakuaci 

z ohrožených prostorů zpravidla podléhají všechny osoby vyjma osob provádějících 

záchranné práce a jiné neodkladné úkony. Evakuace hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků závisí na množství přípravy a možnostech jejich umístění. 

Evakuační zóna – vymezené území, ze kterého je nutné provést plošnou evakuaci 

osob. 

Uzávěra – označené místo na pozemní komunikaci sloužící k zabránění vstupu 

nepovolaných osob do evakuační zóny. 

Místo shromažďování – je místem soustředění evakuovaných osob, odkud je zajištěno 

pro ty, kteří nemají možnost vlastní dopravy a nejsou schopni pěšky dojít do evakuačních 

středisek přemístění do těchto středisek (u mostů). 

Evakuační středisko – je zařízení mimo evakuační zónu, kde jsou evakuované osoby 

shromažďovány a informovány a následně směrovány do příslušných míst nouzového 

ubytování – přijímacích středisek. 

 

Evakuační střediska: hlavní - autobusové nádraží, doplňkové – vrátnice Albertinum. 
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Přijímací středisko – zařízení, kde jsou evakuované osoby evidovány a informovány 

a  jsou zde nouzově ubytováni se zabezpečením nouzového stravování. 

Místo nouzového ubytování – smluvně zajištěný objekt (prostor) poblíž přijímacího 

střediska k zajištění přechodného pobytu evakuovaných osob. 

Místo hromadného stravování – zařízení, ve kterém je zajištěno stravování 

evakuovaných osob a pracovníků pověřených řízením a zabezpečením evakuace. 

Zařízení pro zajištění evakuace – skupina osob včetně věcných prostředků, která 

zabezpečuje provedení evakuace. Skládá se z : 

a) obsluhy evakuačního střediska 

b) obsluhy přijímacího střediska 

c) zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizování humanitární pomoci (pro Žamberk 

toto zajišťuje přijímací středisko po splnění úkolů příjmu osob) V případě vzniku povodně se 

bude jednat o evakuaci plošnou – evakuace obyvatel celého ohroženého území (záplavového 

území). 

 

Evakuaci organizuje a zajišťuje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. (o IZS) 

a zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) v posledních zněních na území města starosta 

města svými orgány a složkami (povodňová komise, krizový štáb, jednotka požární ochrany 

města JPO II, příslušníci MěÚ, ...). 

Evakuace z ohroženého prostoru bude provedena jako: 

a) samovolná – proces není řízen a obyvatelstvo jedná podle vlastního uvážení (předpokládá 

se, že asi 50 % osob provede evakuaci samovolnou) 

b) řízená – proces je řízen odpovědnými orgány – složkami IZS a dalšími orgány: 

- orgány veřejné správy (MěÚ, MěP, JPO) 

- orgány státu (HZS, Policie, další složky IZS) 

- vojenské jednotky (nejbližší voj. zařízení) 

- další subjekty, fyzické a právnické osoby 

Na základě zkušeností z povodní r. 1997 a hlavně r. 2000 bude nutné část obyvatelstva 

přesvědčit a přimět k provedení evakuace a opuštění ohrožených prostorů. Jako priorita 

záchranných složek je ochránit zdraví a životy osob v záplavové oblasti. 

Pořadí provedení řízené evakuace: 

Pomoc při provedení evakuace se poskytuje podle možností v pořadí: 

1. děti do 15 let 

2. osoby zdravotně omezené, nemocné a přestárlé (včetně Penzionu pro důchodce) 

3. doprovod uvedených osob 

Evakuační zavazadlo – základní materiální potřeby pro evakuované osoby. Doporučená 

hmotnost pro dospělé osoby 25 kg, pro děti 10-15 kg. Nejlépe batoh se jmenovkou. 

Obsah zavazadla: 

 Osobní doklady (OP, ŘP, pas, rodný list, OTP vozidla,) 

 Psací potřeby, potřeby na šití 

 Léky a zdravotní pomůcky (os. léky, obvaz), brýle 

 Cennosti (peníze, vklad. knížky, cenné papíry, platební karty, pojišťovací smlouvy) 

 Sezónní oblečení (náhradní obuv, oděv, prádlo) 

 Prostředky osobní hygieny 

 Spací pytel (přikrývka), karimatka nebo nafukovací matrace 

 Jídelní nádobí, příbor, kapesní nůž, otevírák na konzervy 

 Základní potraviny na 2 dny, včetně nápojů 

 Kapesní svítilnu, svíčka, zápalky 
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Doporučuje se přenosný radiový přijímač (+ náhr. zdroje), předměty (hry, kniha) pro vyplnění 

dlouhé chvíle. V případě evakuace osoby s jejím menším domácím zvířetem: 

Zdravotní průkaz zvířete 

Rozsah evakuace bude závislý na: 

- na výšce vodní hladiny a prognózách dalšího vývoje situace 

- na rozsahu zaplaveného území 

- na ročním období (v zimním období větší rozsah evakuace) 

- na připravenosti obyvatel a složek zabezpečujících evakuaci 

 

2. Zásady provedení evakuace 

1. Varování a informování obyvatel proběhne: 

- sirénami: 

* motorová za PS HZS a na obou kotelnách (sídliště U polikliniky a u žirafy) 

* elektronická u radnice 

Spuštění sirén: místně nebo dálkově ze stanoviště KOPIS/HZS Pardubice 

- mobilními hlásnými prostředky: 

* rozhlasové zařízení na vozidlech Policie ČR (2x), Městské policie (1x), HZS ČR (3x), JPO 

II (1x) 

* spojkami (MěP, SDH – nezařazení, dobrovolníci) 

Informování obyvatel provést : - elektronickou sirénou (přes mikrofon) 

- městským rozhlasem (síť 31 ks hlásičů) 

- mobilními rozhlasovými prostředky 

- spojkami 

- doplňkové prostředky: hromadné SMS, informační panel, megafon 

2. Určení evakuační zóny: 

U přirozené povodně bude záviset na výšce povodňové vlny a průtoku (Q). Pokud starosta 

města, popř. další odpovědný funkcionář (hejtman, velitel zásahu) nařídí evakuaci, pak 

evakuační zóna bude vždy zahrnovat nejvíce ohrožené prostory – ulice: 

a) levý břeh: 

- Tyršova ulice (počínaje Speciální školou) 

- Jiráskovo náměstí a Zkrácená ulice 

- Českých Bratří – část 

- Vrbí 

- Pod kasárny čp. 1145 

- Havlíčkovo nábřeží (od Sokolovny po most na Kunvald) 

- Tovární ulice a Betlém 

- Autocamping (viz. níže) 

b) pravý břeh: 

- Macharova, V Zátiší, Pod Sanatoriem 

- Husovo nábřeží (od lávky za Sokolovnou po Železný most) 

- T. Svatové 

- Albertovo náměstí a část Albertovy ulice (po restauraci Na Kopečku) 

- Brorsenova a Pujmanové 

- Máchova a převážná část Orlické 

3. Evakuace osob nemocných a zdravotně postižených 

Tyto osoby, jejichž přehled byl získán Povodňovým dotazníkem a Povodňovými plány 

nemovitostí (viz. příloha č. 2, 3 tohoto plánu) je nutné evakuovat řízenou evakuací příslušníky 

HZS, JPO II, nezařazenými členy SDH (podle rozdělení) a za pomoci příbuzných a sousedů. 

Část osob umístit v zařízení Albertinum a případně další zdravotně postižené osoby nebo 
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přestárlé, umístit po dohovoru v zdravotnickém zařízení Červená Voda a v nemocnici v Ústí 

nad Orlicí. 

Samostatné provedení evakuace je nutné provést v Centru sociální péče, Albertova ulice, 

kde je umístěno cca 97 osob, z nichž jsou 6 imobilní a 38 osob nad 80 let (předpokládá se 

omezený pohyb). Osoby imobilní, zdravotně postižené a přestárlé umístit dočasně ve 

zdravotnických zařízeních, převážně OLÚ Albertinum, kde je možné umístit 30 - 50 osob na 

odděleném lůžkovém oddělení po dohovoru s ředitelem zařízení (při 2. SPA). Ostatní osoby, 

nevyžadující zvláštní péči umístit v Hotelu Panský dům (do 48 míst), popř. u jejich 

příbuzných ve městě a dále v Penzionech v Žamberku. 

 

Evakuace autocampingu 

V sezóně (červen – září) je nutné zabezpečit varování, informování a příp. evakuaci 

návštěvníků AC Pod Černým lesem. Převážná část návštěvníků je zde ubytována v obytných 

přívěsech a chatkách a je zabezpečena vlastními motorovými vozidly. Předpokládá se, že 

převážná část rekreantů po provedené evakuaci opustí město. Druhou část návštěvníků 

soustředit na parkovišti u Supermarketu BILLA a zde řešit jejich dočasné ubytování 

a případné místo pro rozmístění obytných přívěsů a stanů. Při náhlém zaplavení AC, kdy se 

nepodaří opustit prostor všem osobám řešit jejich evakuaci a odtažení přívěsů nákladním 

vozidlem. 

Evakuace Speciální střední a základní školy - ul. Tyršova, Je to jediné školské zařízení, 

které je nutné ve městě evakuovat. Škola má celkový stav přes 180 žáků z toho denní stav je 

100-120 žáků (zbytek na praxi mimo město) a část (60 – 70) je internátně ubytována v areálu 

školy. Vzhledem k poloze školy 

na okraji záplavového území provedou tito žáci (učni) evakuaci samostatně za řízení 

představitelů školy ubytování nezajišťovat. (tel. 465 614 472). Nouzové přístřeší v jedné 

třídě ZŠ 28. října. 

Na internátě je nepřetržitá služba od neděle večer do pátku dopoledne. Provoz školy je 

zabezpečen od neděle 18:00 h. do pátku 13:30 h. V době, kdy není zabezpečen chod školy, je 

pohotovostí pověřen školník. 

. 

3. Místa nouzového ubytování a stravování: 

Na základě vyhodnocení Povodňového dotazníku požaduje zabezpečit ubytování cca 

30 % z celkového počtu evakuovaných osob. Zbylá část osob nepožaduje pomoc při evakuaci 

a ubytování si zajistí vlastními silami (zpravidla u příbuzných). 

Ubytování pro evakuované osoby je zabezpečeno ve městě – internát Střední školy obchodu, 

řemesel a služeb Zámek, Hotel Panský dům (pro Penzion důchodců), tělocvična gymnázia, 

OLÚ Albertinum.  Pro převážnou část osob postačí zabezpečit krátkodobé ubytování na dobu 

1 až 2 nocí nebo jen poskytnutí přístřeší a poté se budou moci v omezené míře vrátit do svých 

obydlí – nemovitostí. 

V závislosti na rozsahu povodňových škod a ročním období (hlavně v zimě) bude nutné 

zajistit i dlouhodobé ubytování pro osoby, na jejichž nemovitostech byly způsobeny značné 

škody a nelze je dočasně užívat. Může dojít i dlouhodobému přerušení dodávek elektrické 

energie, plynu a pitné vody. Pro dlouhodobé ubytování je nutné kalkulovat s 15 - 20 lůžky. 

Tyto osoby ubytovat v jednom z penziónů v Žamberku (dle dohovoru). Stravování osob je 

zabezpečeno ve městě - jídelna střední školy Zámek, Školní jídelna nám. gen. Knopa, Hotel 

Panský dům. Při stravování osob je nutné sladit výdej stravy (hlavně oběda) evakuovaných 

osob s běžnými strávníky (provést dohovor s vedoucími jídelen). Stravování osob, které 

zabezpečují a řídí průběh povodňových prací a složek IZS, provádět ve školní jídelně – 

krizový štáb (povodňová komise) v jídelně ZŠ 28. října ostatní v jídelně nám. gen. Knopa.  
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První jídlo vydat: 

- zasahujícím a řídícím osobám do 6 hodin od zahájení činnosti 

- evakuovaným osobám do 12 hodin od zahájení evakuace. 

Doba výdeje stravy (v závislosti na výdeji zasahujícím jednotkám a KŠ dalším strávníkům): 

Snídaně - 7.30 - 8.00 h 

Oběd - 13.00 - 13.30 h 

Večeře - 18.30 - 19.00 h (pro evakuované osoby orient. časy) 

Počty evakuovaných osob. Počty jsou závislé na průběhu povodně. Při Q100 bude nutné 

evakuovat (provede evakuaci) cca 500 osob mimo osob z Centra soc. péče. Z toho bude 

požadovat ubytování asi 150 osob, z nich bude vhodné umístit 30 osob ve zdravotnických 

zařízeních (převážně OLÚ Albertinum – zajištěno 30 - 50 míst). 

 

4. Místa a obsazení evakuačních středisek (EvS) a přijímacích středisek (PřS) 

a) místa EvS a PřS 

Pro evakuované osoby jsou určeny 2 evakuační střediska: 

1. EvS na nádraží ČSAD – hlavní EvS 

2. EvS u vchodu do zdrav.zařízení Albertinum, ul. Za Kopečkem Toto EvS využijí 

evakuované osoby, které se v závislosti na rozsahu povodně nedostanou na levý břeh řeky, 

popř. bude hlavní EvS z jiných příčin pro ně nedostupné (zdravotní stav). Z tohoto EvS budou 

osoby přesunuty terénním nákladním vozidlem do hlavního EvS na nádraží ČSAD. 

Evakuační středisko je obsazeno vyčleněnými osobami a shromažďuje, informuje, eviduje 

a rozděluje osoby do přijímacích středisek k ubytování. 

 

Přijímací střediska se nacházejí v místech nouzového ubytování: 

1. PřS na internátu SOŠ a SOU Zámek (pro 80 osob) 

2. PřS v tělocvičně gymnázia, vchod z ul. Komenského (pro cca 50 osob) 

3. PřS v Hotelu Panský dům (pro 48 osob) – personální obsazení zajistí zaměstnanci 

CSP - Penzionu pro důchodce 

4. OlÚ Albertinum (do 50 osob) 

b) Obsazení EvS a PřS obslužným personálem 

V souladu s vyhláškou MV č. 380/2002 Sb. „k provedení úkolů OO“ a na základě skutečných 

potřeb tvoří zařízení pro evakuaci (kromě skupiny pro ochranu obyvatelstva) : 

1. Obsluha evakuačního střediska: 

vedoucí - referentka ŽPZE (odpady) MěÚ členové - referentka ŽPZE 

- referentka REÚP 

- referentka SOCZ – pro EvS Albertinum (vchod) 

Činnost EvS je dočasná v trvání několika hodin do rozdělení evakuovaných osob do 

přijímacích středisek. 

2. Obsluha přijímacího střediska: 

vedoucí – referent - kontrola ŽIV MěÚ členové - referentka - památková péče REÚP - pro 

PřS Zámek 

- referentka STAV - pro PřS Zámek 

- referentka – kurátor SOCZ - pro PřS tělocvična 

- referentka – po ukončení čin. EvS - pro PřS tělocvična 

- referentka FIN – finanční otázky stravování a ubytování osob 

Po splnění úkolů přijímacího střediska (ukončení příjmu osob a ubytování) přechází přijímací 

středisko ve skupinu (= zařízení CO) pro zabezpečení nouzového ubytování a stravování. 
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S nepřetržitou službou min. 1 pracovníka (člena) pro Zámek a Tělocvičnu a 1 pracovník (ze 

zaměstnanců Penzionu - CSP) pro Hotel Panský dům. 

 

5. Zabezpečení dopravních prostředků a dopravní trasy 

a) řešení dopravy ze shromaždišť (u mostů) 

Podle možností bude toto vozidlo (vozidla) objíždět prostory v záplavovém území ve 

stanovené evakuační zóně a přepravovat osoby do EvS nádraží ČSAD. Důraz při přepravě 

položit na prostor Betléma a pravého břehu řeky. Shromaždiště osob se nacházejí u 5 mostů 

podél toku řeky. Vyžádat 2 vozidla: 

- A-bus: Lukabus; popř. M. Blecha-Písečná 

V 1. koloběhu využít obě vozidla pro evakuaci zdravotně způsobilých obyvatel Penziónu pro 

důchodce do Hotelu Panský dům. Osoby zdravotně postižené přepravit do léč. Zařízení 

Albertinum. 

Pro přepravu imobilních a zdr. postižených osob vyčlenit 1 os. vozidlo MěÚ – St. Grim, řidič 

+ 1 os. vozidlo Centra soc. péče. 

b) řešení dopravy z EvS Albertinum 

Přepravu osob z tohoto střediska do hlavního EvS na nádraží ČSAD řešit vozidlem 

technických služeb nebo fy Agrostav Žamberk. 

Dopravní trasy - mezi jednotlivými břehy řeky při neprůjezdnosti mostů v Žamberku: 

V závislosti na výšce vodní hladiny a průjezdnosti mostů mimo k.ú. Žamberk lze využít tyto 

trasy: 

1. Albertinu přes louky Na Vrších na silnici na Kunvald po ulici Na Drahách přes betonový 

silniční most do ulice Tyršova a Zámeckou ulicí na náměstí. 

2. Ze silnice Na Drahách (na Kunvald a Klášterec n. Orl.) – směr Klášterec n.O. do 

Zákopanky – zde okolo pily vpravo do Pastvin – Vlčkovice – vpravo zkratkou do Studené – 

silnice č. 11 (Nekoř Bredůvka) – Šedivec – Letohrad – Žamberk 

3. Ze silnice Na Drahách – Kunvald – Rokytnice v O.h. – Pěčín – Kameničná – most U Jelena 

– Žamberk 

4. Spojení do Polska: v závislosti na stavu vody v Rokytence : 

a) směrem na Kunvald a přes Kněžství 

b) přes Kameničnou a Kněžství 

 

6. Postup obyvatel při evakuaci 

1. Obdržení varovného signálu a informace k provedení evakuace 

2. Vyhodnocení situace, informování sousedů 

3. Dokončit zabezpečení věcných prostředků v domě, zabezpečení domácího zvířectva, které 

budou ponechány v domě (odvázání a otevření dveří chléva) a na viditelném místě příprava 

stravy pro ně 

4. Dokončit zabalení evakuačního zavazadla 

5. Kontrola zabezpečení nemovitosti proti neoprávněnému vniknutí 

6. Vyplnění evakuačního lístku o provedené evakuaci (jméno+počet evak osob, odchod v ... 

hod., jsme na adrese ....., telefon ....., v obydlí není žádná osoba, počet ponechaných zvířat) 

a o potřebě nakrmení hospod. zvířat (př. : 1 prase, chlév za domem, krmivo tamtéž) 

Oba lístky upevnit u vchodu do domu. 

7. Vypnutí hlavních uzávěrů – voda, elektřina, plyn 

8. Podle vývoje situace a vlastních možností pomoc sousedům 

9. Provedení evakuace: 

a) vlastní zabezpečení ubytování – nepotřebuji další pomoc 
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b) odchod (odjezd) do evak. střediska (nádraží ČSAD, nouzově vrátnice Albertinum) – 

potřebuji zabezpečit ubytování a stravování popř. další pomoc Pozn. Pokud nejsem schopen 

(a) provést evakuaci vlastními silami, požádám o pomoc sousedy, hasiče, Policii ČR, 

Městskou policii, kteří se pohybují v okolí nebo povodňové orgány na tel. č. 465 670 211, 465 

670 300. 

Uvedené úkony je nutné provést urychleně (část mám již připravené) a evakuaci zahájit do 

30 minut. V případě zvláštních povodní (porucha na vodním díle Pastviny) opustit obydlí 

okamžitě – (ohrožení života). 

 

7. Zdravotnické a další zabezpečení a služby 

a) Zdravotnické zabezpečení evakuovaných osob řešit: 

- běžným způsobem cestou obvodních a odborných lékařů na Poliklinice Žamberk 

- cestou lékařské služby – LSPP, RZP; popř. vyžádaných lékařů 

- vyčleněním lékařů na úvodní část nouzového ubytování osob v daných prostorech – 

- předlékařskou pomoc ČČK - organizace Žamberk 

-oblast.spolek Ústí n.O. 

b) Psychologické a psychiatrické zabezpečení osob: 

Psychologové : - PhDr. Petra Novotná, Pedagogicko psychologická poradna - PhDr. Ludmila 

Langrová, klinický soukromý psycholog 

Psychiatři : - MUDr. Lenka Půtková, Albertinum – psychiatrie 

Další odborníky lze vyžádat přímo u ředitele zařízení Albertinum (465 612 990) 

c) Duchovní zabezpečení evakuovaných oso : (3 církve) Církev čs husitská: p. Kukuczka 

Děkanský úřad římskokatolický: p. Kučera Farní sbor čs. církve evangelistické : p. Keller 

d) Humanitární pomoc: 

Humanitární pomoc lze poskytnout ze stupně: 

- Město 

- HZS Pk, ú.o. HZS Ústí nad Orlicí – sklad CO Hylváty tel. 950 585 111, 950 585 158, 724 

180 206 – řešit přes KOPIS HZS cestou krizového štábu. 

- Zásoby humanitární pomoci – zabezpečí SSHR cestou KrÚ 

- A ČR základna humanitární pomoci až pro 450 osob zajištění základních lidských potřeb 

(ubytování – stany, stravování, sprchy, oděvy,...). Základna disponuje elektrocentrálami 30 a 

60 kWA a osvětlovací soupravou. 

- oblastní spolek ČČK Ústí n. Orl., ul. Kopeckého 840, (tel. 464 649 590) 

- charitativní organizace 

- další nestátní organizace a subjekty 

 

8. Umístění evakuovaných hospodářských zvířat a věcných prostředků 

1. Hospodářská a domácí zvířata nelze umístit v prostorech ubytování osob. Umístění 

hospodářských zvířat řešit s okolními ZD – VIKA Kameničná, ZD Kunvald, Farma Popluží v 

menší míře i p. Macháček Kostelní ulice. 

Umístění domácích zvířat řešit s firmou Štěpán DDD - Dlouhoňovice v separovaných 

prostorech. Umístění psů v městs. zařízení – psinec v bývalých kasárnách (obsluha TS). 

2. Drobné věcné prostředky lze podle rozhodnutí člena PřS umístit v prostorech ubytování. 

Další věcné prostředky, které jsou objemné, nebo je nelze z hlediska jejich charakteru a užití 

umístit v prostorech ubytování umístit do garážovacích prostorů radnice a sklepních prostorů 

MěÚ, Nádražní 833. Uložené prostředky převezmou do úschovy domovníci a zabezpečí jejich 

zpětný výdej. 

 

9. Zajištění ostrahy evakuovaných prostor 
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Po provedené evakuaci a opuštění nemovitostí hrozí rabování majetku ze strany 

nepřizpůsobivých osob. Ostrahu těchto prostorů zabezpečí nepřetržitým hlídkováním 

příslušníci : - Městské policie (do 4 osob) 

- Obvodního oddělení Policie ČR (do 8 osob) 

- další pověřené osoby a vlastníci nemovitostí (např. nezařazení příslušníci SDHO) 

Konkrétní dohovor a grafikon střežení bude vyhotoven okamžitě po provedené evakuaci. 

 

10. Časová analýza evakuace 

Čas od vyslání varovného signálu 

Hlavní činnost řídících a zabezpečujících orgánů a složek evakuace 

Č + 0 hod. Varování obyvatel - sirénou 

Č + 0,1 – 1 hod. Varování obyvatel dalšími prostředky a podání tísňové informace 

Č + 0,1 – 0,5 hod. Vyrozumění složek IZS a obsluhy (zařízení) pro zabezpečení evakuace – 

příloha č. 7 a nezařazených příslušníků SDH (vybraní). 

Č + 0,1 – 0,2 hod. Informování představitelů Speciální školy Tyršova ul, Centra sociální péče 

ul. Albertova, v sezóně Autocampingu o provedení evakuace. Předběžný telef. dohovor 

s představiteli SŠ Zámek, Gymnázium, Hotel Panský dům a Školní jídelny o potřebě 

ubytovacích a stravovacích kapacit (viz. příloha č. 1). Potvrzení požadavku na dopravní 

prostředky pro zabezpečení evakuace (Lukabus, Agrostav, TS města, Šmídl-transport – pro 

AC) – vlastní dohovor při 2. SPA. Místo dodání – autobus.nádraží (evak.středisko) do č+ 1 h 

Č + 0,5 hod. Informace hejtmanovi Pardubického kraje o prováděné evakuaci 

Č + 0,5 – 3 hod. Evakuace osob z nemovitostí a shromaždišť (od mostů)do EvS 

Č + 0,5 – 1,5 hod. Evakuace Penziónu pro důchodce - část Albertinum (do 50 osob) 

- část Hotel Panský dům (48 osob) 

- část internát SŠ (do 10 osob) 

Do Č + 1 hod. Obsazení EvS personálem a zahájení činnosti 

Do 1,5 hod. Obsazení PřS personálem a zahájení činnosti 

Od Č + 1 hod. Přeprava osob z EvS Albertinum do EvS nádraží ČSAD 

Č+ 3 hod. Provést dohovor s představiteli složek (MěP a P ČR) a provést uzávěru území a 

zahájit střežení evak. zóny 

Č + 4 hod. Předběžně vyžádat zdravotnickou pomoc a další služby podle bodu 7 tohoto plánu 

Do Č + 6 hod. Činnost EvS (pravidelná hlášení povod. orgánům -orgánům KHŘ po 1 hodině 

a závěrečné hlášení o ukončení činnosti) 

Do Č + 8 hod. Ukončit nouzové ubytování osob, ukončit činnost PřS a zahájit činnost skupiny 

pro zabezpečení nouzového ubytování a stravování. 

Do Č + 8 Upřesnit konkrétní podmínky nouzového ubytování a stravování se zabezpečovateli, 

finanční zabezpečení. Početní kalkulace evakuovaných. 

Do Č + 12 hod. Výdej 1. stravy pro evakuované. (další výdej stravy - zahájení: 

S – 7.30 hod., O – 13.00 hod., V – 18.30 hod.) 

. 

Příloha č. 1 – Plánu evakuace obyvatelstva při povodni 

Přehled míst nouzového ubytování 

P.č. Název a adresa poskytovatele Statut.zástupce Ubytovací kapacita / místo 

1. SOU a SOŠ, Zámecká 1 PhDr. Zuzana Pecháčková 90 osob internát 

2. Hotel Panský dům, Masarykovo nám. 6 P. J. Mencák 48 osob 

3. Gymnázium, Nádražní 48 Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil cca 50 osob tělocvična Popř. i další 

školská zařízení ve městě – avšak pouze pro krátkodobé ubytování, nebo poskytnutí přístřeší. 

Pro další ubytování využít dostatečnou kapacitu penzionů v Žamberku. 

Základní škola 28. října: 
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a) Pro krátkodobé poskytnutí přístřeší žáku Speciální školy poskytnout 1- 2 třídy na dobu 

max. 8 hodin. 

b) Poskytnutí odpočinkové místnosti a sušárny pro příslušníky HZS, JPO a dalších 

zasahujících hasičů vyčlenit 1 třídu, sušárnu a malou místnost jako sklad materiálu a na 

nádvoří školy umožnit parkování a nezbytnou údržbu zasahující techniky. 

 

Přehled míst nouzového stravování 

P.č. Název a adresa poskytovatele Statut.zástupce Stravovací kapacita 

(mimo vlastních strávníků) 

Kapacita jídelny 

1. SOU a SOŠ, Zámecká č. 1. PhDr. Zuzana Pecháčková 200 jídel 100 

2. Hotel Panský dům, Masarykovo nám. 6 J. mencák 48 jídel 55 

3. Školní jídelna, gen. Knopa 433 Marta Kacálková 400 jídel 110-g. Knopa 85-28. října 

 

Finanční rozpočet – kalkulované náklady na evakuaci (informativní) 

1. Náklady na dopravní prostředky Autobus velký 50 km 1.300,- Kč Os.vozidlo 9 míst 60 km 

300,- Kč Aut.nákladní AVIA 100 km 1.700,- Kč Aut.nákladní 50 km 1.100,- Kč 

Celkem 4.300,- Kč 

2. Náklady ubytování 

Hotel Panský dům 48 míst: 120,- Kč/os./den x 3 dny = 17.280,- Kč Internát Zámek 98 míst: 

60,-Kč/os./den x 2 dny = 11.760,- Kč Tělocvična gymn. 50 míst: 1000,- Kč paušál/den x 2 

dny = 2.000,- Kč 

Celkem 31.040,- Kč 

3. Náklady na služby 

- odborníků : - psycholog 10 hodin po 200,- Kč = 2.000,- Kč 

- psychiatr 5 hodin - ze zdrav.pojištění 

- duchovní předpokl. paušál 1.000,- Kč 

- hygienické potřeby – mycí, dezinfekční a úklidové prostředky 2.500,- Kč 

Celkem 5.500,- Kč 

4. Stravování 

a) Hotel Panský dům – 48 strávníků: strava ve složení a počtu : 3x snídaně 3x oběd 3x večeře 

cena 1 jídla : 30,- 55,- 60,- (155,-Kč) 

Celkem strava (48 osob) 22.320,- Kč 

+ strava pro 1 osobu z přij.střediska 465,- Kč 

b) SOU Zámek – 98 + 1 strávníků: 

strava ve složení a počtu: 2x snídaně 2x oběd 2x večeře cena 1 jídla: 25,- 60,- 55,- (140,- Kč) 

Celkem strava (98 osob) 27.440,- Kč 

+ strava pro 1 osobu z přij.střediska 280,- Kč 

c) Školní jídelna – 50 evak. z tělocvičny 

strava ve složení a počtu: 2x snídaně 2x oběd 2x večeře 

cena 1 jídla: 25,- 60,- 55,- (140- Kč) 

Celkem strava (50 osob) 14.000,- Kč 

+ strava pro 1 osobu z přij.střediska 280,- Kč 

5. Záloha - na neodkladné výdaje na zabezpečení evakuace (prodloužení pobytu, nárůst 

stravného, nárůst služeb, telefonní poplatky, příplatek za přesčasové hodiny, ...) 

Celkem 6.000,- Kč 

Celková předpokládaná částka na evakuaci: 111.625,- Kč 

U ubytování a hlavně stravování bude finanční spoluúčast evakuovaných osob na základě 

konkrétních podmínek a stupně povodň. postižení osob – o výši rozhodne povodňová komise. 
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Při 50% spoluúčasti evakuovaných osob na úhradě stravování předpokládané náklady 

Města činí : 31.880,- Kč na stravování a 79.745,- Kč celkové náklady Města na evakuaci. 

Evakuovaným osobám vydat na každý den stravenky uložené v dokumentaci povodňové 

komise (po úhradě spoluúčasti)– vydává skupina pro nouzové ubyt. a strav. a FIN. 

Příloha č.5 – Plánu evakuace obyvatelstva při povodni 

Evakuační středisko – povinnosti, úkoly 

1. Pomocné EvS – vchod Albertinum 

Plní a zajišťuje tyto úkoly: 

- členění osob zdravotně postižených do léč. ústavu Albertinum a vede o nich jmenovitý 

přehled (jméno, příjmení, rak nar., bydliště) - pro ostatní zabezpečí přepravu do EvS nádraží 

ČSAD vyčleněným vozidlem z TS města 

- provádí prvotní evidenci evakuovaných osob (počty osob podle ktg : děti, M, Ž a důchodci – 

M, Ž, zdravotně postižení) 

- podává obyvatelstvu základní informace o průběhu evakuace 

- podává informace o průběhu mobilizace hlavnímu EvS (z pevné linky na vrátnici) 

2. Hlavní EvS – nádraží ČSAD 

Plní a zajišťuje tyto úkoly: 

- řídí dopravu z míst shromažďování do EvS. Místa shromažďování jsou na pravém břehu u 

mostů na Kunvald, Železňák, a levém břehu do Polska a U Jelena (silnice č. 11). Vyčleněné 2 

autobusy (Lukabus + Technické služby Ž.). 

- řízení přesunu (přepravy) z EvS do přijímacích středisek (Zámek, tělocvična gymn.) 

- provádí prvotní evidenci osob evakuovaných osob 

- přerozdělování evakuovaných osob do předurčených přijímacích středisek takto: 

a) – matky s dětmi do 15 let 

– ženy 

- přestárlí muži 

- mládež 15 – 18 let 

odeslat na internát SOU a SOŠ Zámek – kapacita 98 

b) – muže (od 18 let) – pokud bude využita kapacita internátu Zámek 

odeslat do tělocvičny gymnázia, Komenského ul. – kapacita cca 50 osob 

c) - obyvatelé Penziónu pro důchodce jsou umístěni přímo v Hotelu Panský dům (48 míst) 

a internátu SOU a příp. penziony v Žamberku 

d) – zdravotně postižené, imobilní a nemocné umístit přechodně do zdravotnických zařízení 

Albertinum (40 míst – včetně osob Penzionu pro důchodce), EASKULAP Červená Voda 

a nemocnice Ústí n. Orl. a přesun řešit s krizovým štábem (povod. komisí) 

- předávání prvotních informací evakuovaným osobám 

- zabezpečení první zdravotnické pomoci zraněným osobám cestou Polikliniky 

- udržuje veřejný pořádek v místě EvS 

- podávání pravidelných hlášení (každou celou hodinu) o průběhu evakuace krizovému štábu 

– skupině pro ochranu obyvatelstva (vedoucí pan M. Červ) 

- je nadřízeno EvS u vchodu do Albertina a udržuje s ním spojení (tel. 465 612 111) 

- osoby, které nepožadují ubytování pouze registruje 

- se souhlasem krizového štábu (cca v č+6 hod) ukončí činnost střediska a podá 

závěrečné hlášení o činnosti a celkových počtech evakuovaných osob 

 

Příloha č. 6 – Plánu evakuace obyvatelstva při povodni 

Přijímací středisko – povinnosti, úkoly 

Plní a zajišťuje tyto úkoly: 

- rozvine a označí pracoviště ve vstupní části objektu nouzového ubytování, označení 
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členů PřS 

- převezme od zástupce poskytovatele prostory pro ubytování 

- provádí evidenci ubytovaných osob (jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. mob. telefon) a 

vede přehled o době ubytování jednotl. osob 

- evakuovaným osobám podává základní informace 

- osoby ubytovává (včetně předání prostorů v součinnosti se zást. majitele) podle 

zásad následovně: 

I. na internátu SOU a SOŠ Zámek – kapacita 80 míst (do 10 míst pro CSP) 

– matky s dětmi do 15 let 

– ženy 

- přestárlí muži 

- mládež 15 – 18 let 

II. v tělocvičně gymnázia, Komenského ul. – kapacita cca 50 osob 

– muže (od 18 let) – pokud bude využita kapacita internátu Zámek 

III. v Hotelu Panský dům – kapacita do 48 míst 

- obyvatelé CSP (Penziónu pro důchodce) jsou umístěni přímo. Ubytovat pouze osoby ze 

záplavového území – z evakuační zóny! Osoby zdravotně postižené, imobilní a nemocné 

umístit do zdravotnic. zařízení Albertinum (do 50 míst – včetně osob z Penzionu pro 

důchodce), EASKULAP Červená Voda a nemocnice Ústí n. Orl. dopravu řešit s krizovým 

štábem (povodňovou komisí). 

- ubytovaným osobám na Zámku předává osobně jednotl. pokoje a zpětně je přejímá, 

o vzniklých škodách vede přehled v součinnosti se zást. majitele 

- evakuované věcné prostředky, které nelze mít na pokojích, umístit v součinnosti se správci 

objektů v budovách Města Žamberk – radnice, pošta 

- po provedeném ubytování osob plní středisko úkoly skupiny nouzového ubytování 

a stravování a zabezpečuje trvalou přítomnost v místě ubytování takto: 

- společně pro Zámek a tělocvičnu min.dva členové skupiny přes den (6.00 – 22.30 hod.) 

- V Hotelu Panský dům jeden člen (z pracovníků Penzionu pro důch.) 

- naváže součinnost se zabezpečovatelem nouzového stravování (jídelna Zámek – do 100 

porcí pro ubytované a 2 porce pro skupinu nouzového ubytování a stravování, školní jídelna – 

do 50 porcí pro ubytované v tělocvičně, Hotel Panský dům – do 48 porcí pro ubytované 

a 1porce pro skupinu nouz. ubytování a stravování) a dohodne konkrétní způsob výdeje 

stravy). První stravu vydat do č + 12 hod. pro evakuované: S – 7.30 h., O – 13.00 h., V – 

18.30 h) 

- organizačně zabezpečuje výdej stravy pro evakuované osoby a vede přehled o celkových 

počtech odebraných strav (podle odevzdaných strávních lístků) 

- zabezpečuje v součinnosti s finančním odborem MěÚ výdej strávních lístků oproti podpisu 

a finanční úhradě – 50 % hradí strávník, pokud krizový štáb nerozhodne jinak. 

Na základě vydaných strávních lístků včas upřesňuje počty připravovaných strav 

zabezpečovatelům pro evakuované osoby a členy skupiny (min. 4 hod. předem). 

- řeší stížnosti a žádosti evakuovaných osob 

- zabezpečuje, aby do prostoru ubytování nevstupovali nepovolané osoby a nebyl vynášen 

z budovy materiál zabezpečovatele 

- při porušení veřejného pořádku, rušení nočního klidu, krádeže řešit toto neodkladně s kriz. 

štábem 

- zabezpečuje se zabezpečovatelem a ubytovanými základní pravidla kolektivní 

hygieny v prostorech ubytování 

- středně a dlouhodobě ubytované osoby (nad 2 noci) přesune z tělocvičny do uvolněných 

prostorů na Zámek a tělocvičnu předá zabezpečovateli 
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- zabezpečení služeb a odborné pomoci (specialisté – psycholog, psychiatr, lékařská péče,...) 

řešit s krizovým štábem 

- Hlášení krizovému štábu (skupině pro ochranu obyvatelstva – M. Červ) : 

a) při činnosti PřS podává pravidelná hlášení (každou celou hodinu) o počtech přijatých 

a ubytovaných osob a průběhu plnění úkolů – tel. 465 670 211 (255) 

b) při činnosti skupiny nouzového ubytování a stravování podává hlášení denně v 09.00 hod. 

a v 20.00 hod. – o stavu v daných prostorách, o stavu a počtech ubytovaných osob, průběhu 

a počtech vydaných strav, průběhu výkonu činnosti – hlášení podat převážně osobně. 

- vedoucí skupiny nouzového ubytování a stravování se účastní jednání krizového štábu na 

vyžádání. 

Evakuovaným osobám vydat na každý den stravenky uložené v dokumentaci povodňové 

komise (po úhradě spoluúčasti) – vydává skupina pro nouzové ubytování a stravování. 

- zabezpečí v součinnosti s odborem FIN MěÚ 

 

Příloha č. 7 – Plánu evakuace obyvatelstva při povodni 

Evakuační lístek: 

Adresa osoby (rodiny): 

Jméno, příjmení: 

Počet se mnou evakuovaných osob: 

Odjeli jsme dne v hod. 

Budeme se zdržovat na adrese: 

Telefon: 

V obydlí nezůstala žádná osoba: 

Druh, počet a umístění ponechaných zvířat v obydlí: 

Umístění krmiv: 

Podpis: 

Lístek ponechte na viditelném místě u vchodových dveří. Ponechte volný přístup k domácímu 

zvířectvu a krmivu. 
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