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Úvod 

Moderní člověk, ať už si to uvědomuje či nikoli, svou činností stále více ovlivňuje sebe 

i své okolí. Ne vždy se však jedná o vlivy pozitivní, proto je třeba se zajímat o to, jak 

chránit sebe a své okolí. V souvislosti se vznikem mimořádných událostí, vchází do 

popředí problematika ochrany obyvatelstva. Jejím cílem je co nejlépe ochránit 

obyvatelstvo ohrožené mimořádnou událostí a dostat jej do bezpečí.  

Evakuace obyvatelstva je jedním ze základních pilířů ochrany obyvatelstva, společně 

s varováním obyvatelstva, vyrozuměním složek integrovaného záchranného systému, 

nouzovým přežitím obyvatelstva a dalších. Samotná evakuace představuje široký pojem, 

proto je posuzována podle různých kritérií, jako je například rozsah opatření, doba trvání 

a řada dalších.  

V blízkosti zařízení, která k provozu využívají nebezpečné látky, je nutné si uvědomit, že 

při evakuaci je třeba zajistit přesun ne jednotlivců, ale desítek, někdy i stovek osob. Tyto 

osoby se nemusí nacházet jen v obydlích, ale také i v blízkých sociálních, zdravotnických 

či vzdělávacích zařízeních. Ohroženy jsou i osoby nacházející se v blízkosti tras převozu 

nebezpečných látek. 

Cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu plánu evakuace obyvatelstva ze 

základní školy v Raškovicích při úniku nebezpečné látky, se zaměřením na dislokaci a 

strukturu evakuačního a přijímacího střediska a odborné zabezpečení evakuace. 
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Rešerše literatury 
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inženýrství, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. 

Publikace vychází ze zásad ochrany obyvatelstva, tedy plnění úkolů civilní obrany. 
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který je součástí havarijních plánů kraje, vnějších havarijních plánů jak pro jaderné 

zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, tak i pro objekty a zařízení s možností vzniku 

závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 
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bezpečnostního inženýrství, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-117-0. 

Kniha se věnuje problematice zabezpečení dlouhodobé evakuace. Obsahuje základní 

pojmy související s evakuací. Řeší provedení evakuace samotné, způsoby jejího 

zabezpečení a její řízení z pohledu evakuačního střediska a krizového štábu. Také se 

věnuje popisu úkolů jednotek požárních ochrany v průběhu evakuace.  

SMETANA, Marek, KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše ml., KRATOCHVÍLOVÁ, 

Danuše. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 

1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 166 s. ISBN 978-802-5129-890. 

Publikace popisuje plánování jako proces s cílem připravit se na nejrůznější situace, které 

mohou nastat. Najdeme zde řadu nejrůznějších plánů, které slouží jako podklad jak pro 

Hasičský záchranný sbor České republiky, tak i pro krizové štáby a další orgány, které se 

podílejí na řešení mimořádných událostí. Publikace se věnuje popisu plánu evakuace 

obyvatelstva, jeho právnímu základu a struktuře jednotlivých částí plánu. 
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HANUŠKA, Zdeněk. Organizace jednotek požární ochrany. 2. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 116 s. ISBN 978-80-7385-035-7. 

Publikace popisuje systém jednotek požární ochrany. Jejich druhy, kategorie a vnitřní 

organizaci. Od kategorie zařazení jednotky požární ochrany se odvíjí její operační 

působnost, která vypovídá o schopnostech jednotky. Mimo jiné vysvětluje princip 

plošného pokrytí jednotkami požární ochrany na území České republiky a spolupráci 

jednotek v plošném pokrytí. 

Bojový řád jednotek požární ochrany. [online]. Ministerstvo vnitra – Generální 

ředitelství HZS ČR, 2011 cit. 2014-02-10. Dostupné 

z: http://www.hzscr.cz/clanek/bojovy-rad-jednotek-pozarni-ochrany-v-dokumentech-

491249.aspx 

Jedná se o metodické listy, které jsou rozděleny do několika kapitol a slouží jednotkám 

požární ochrany ke zvládání mimořádných událostí. Postup činností během objektové 

evakuace popisuje metodický list Ob 5, na který navazuje metodický list Ob 7 zabývající 

se postupy a úkoly souvisejícími s činností evakuačního střediska. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

2013. 68 s. 

Koncepce vymezuje úkoly jak veřejné správy, tak občanů a věnuje se jejich připravenosti 

na mimořádné události. Řeší ochranu obyvatelstva před účinky závažných havárií 

způsobených nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Popisuje technické 

a organizační opatření potřebná k provedení evakuace a samotnou připravenost sil 

a prostředků k jejímu zabezpečení.  
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Tato kapitola je rozdělena do pěti podkapitol. Postupně se věnuje vymezení základních 

pojmů a právní úpravě řešené problematiky. Dále je zaměřena na obecnou charakteristiku 

evakuace, její zabezpečení a její popis jako proces. Následuje deskripce obce Raškovice, 

možné hrozby na tomto území a charakteristika objektu základní školy, kde byla 

provedena cvičná evakuace. Poslední podkapitola je věnována dílčímu závěru. 

1.1 Terminologický rámec 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 22 

Integrovaný záchranný systém je chápán jako koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 22 

Záchranné práce jsou vysvětleny jako činnosti k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu 

k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich 

příčin. 22 

Likvidační práce jsou chápany jako činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí. 22 

Ochrana obyvatelstva je definována jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany 

jeho života, zdraví a majetku. [22] Podle aktuální Koncepce ochrany obyvatelstva je 

ochrana obyvatelstva chápána jako plnění úkolů v oblasti plánování, organizování 

a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné 

události a krizové situace a jejich řešení. 8 

Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření, která zabezpečují přemístění 

osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou 

událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro 

zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. [18] 
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Evakuační zónou je myšlen prostor, na kterém se provádí nezbytné záchranné práce, a ze 

kterého je nutno provést evakuaci obyvatelstva. [9] 

Místo shromažďování se umísťuje uvnitř nebo vně evakuační zóny. Slouží k soustředění 

evakuovaných osob, které jsou následně převezeny do evakuačních středisek. [9] 

Evakuačním střediskem je takové zařízení, které je viditelně označeno nápisem nebo 

mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany. Bývá umístěno většinou 

mimo evakuační prostor, kde jsou evakuované osoby shromažďovány a jsou jim předány 

potřebné informace o postupu. [18] 

Přijímací středisko je vysvětlováno jako zařízení, které slouží pro příjem evakuovaných, 

jejich evidenci a přerozdělení do předem určených příjmových míst. Musí být taktéž 

zřetelně označen nadpisem nebo mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní 

ochrany. [18] 

Varování je definováno jako komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření, která zabezpečují včasné předání varovné informace o hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události nebo krizové situace obyvatelstvu. [9] 

Vyrozumění se definuje jako komplexní souhrn organizačních, technických a provozních 

opatření, která zabezpečují včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé mimořádné 

události nebo krizové situace orgánům krizového řízení, orgánům státní správy 

a samosprávy, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních 

nebo krizových plánů. [9] 

Jednotka požární ochrany je definována jako organizovaný útvar s vnitřní hierarchií 

a dělbou práce tvořený hasiči, požární technikou a věcnými prostředky požární 

ochrany. 6 

1.2 Právní úprava 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 22 

Podle zákona se taktické cvičení provádí za účelem přípravy složek integrovaného 

záchranného systému a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných 
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a likvidačních prací při mimořádné události. Konání taktického cvičení se předem projedná 

se zúčastněnými složkami a orgány. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva 18 

Dle vyhlášky se evakuace plánuje ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení 

s nebezpečnými chemickými látkami, při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území 

vyčleněného pro potřeby operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších 

zájmových prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu. Opuštění 

míst ohrožených mimořádnou událostí se plánuje do 48 hodin a u velké sídelní 

a průmyslové aglomerace až do 72 hodin od vyhlášení evakuace.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 429 ze dne 27. listopadu 2003, kterou se mění 

vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému 19 

Podle vyhlášky koordinace složek integrovaného záchranného systému spočívá mimo jiné 

v přijetí odpovídajících opatření v místě, kde se očekávají účinky při předpokládaném 

šíření mimořádné události, které zajistí průzkum, informování nebo varování obyvatelstva, 

evakuaci obyvatelstva, vyhledání zraněných nebo bezprostředně ohrožených osob, ošetření 

zraněných, poskytnutí pomoci osobám, které nelze evakuovat, regulaci volného pohybu 

osob a dopravy v místě zásahu a jeho okolí a střežení evakuovaného území a majetku.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 200 ze dne 6. června 2012, kterou se mění vyhláška 

č. 247/2001 Sb., o organizaci a činností jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky 

č. 226/2005 Sb. 17 

Vyhláška popisuje způsob určení stupně nebezpečí území obce a zároveň stanovuje dobu 

výjezdu podle kategorie jednotek požární ochrany.  

1.3 Evakuace obyvatelstva 

Pojem evakuace je definován jako souhrn organizačních a technických opatření, která 

zabezpečují přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst 

ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní 

ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění. [13] 
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Mezi evakuované osoby spadají všechny osoby nacházející se v místech ohrožených 

mimořádnou událostí kromě těch, které se podílejí na samotné realizaci evakuace, 

popř. vykonávají v daném místě jinou neodkladnou činnost. [18] 

Evakuace je přednostně plánovaná pro vybrané skupiny lidí. Jsou jimi děti do 15 let, osoby 

umístěné ve školských, zdravotnických a sociálních zařízeních, včetně jejich 

doprovodu. [18] 

Evakuace představuje složitý proces, který zahrnuje různé možnosti realizace. 

Objektová evakuace se nařizuje pro obyvatele jedné budovy nebo malého počtu obytných 

budov, administrativně správních budov a dalších objektů. [9] 

Plošnou evakuací se rozumí evakuace obyvatelstva z určité části nebo celého 

urbanistického celku popř. z velkého územního prostoru. [9] 

Do všeobecné evakuace spadají všechny kategorie osob, jinými slovy všichni obyvatelé 

z ohrožené oblasti. [9] 

Částečná evakuace se plánuje pro některé nebo všechny osoby, které spadají do kategorie 

osob. [9] 

Krátkodobou evakuací se rozumí evakuace bez zajištění dlouhodobého ubytování a bez 

realizace opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. [9] 

Při dlouhodobé evakuaci jsou evakuované osoby nuceny dlouho setrvat mimo své 

domovy, proto se pro ně zabezpečuje náhradní ubytování a realizují se potřebná opatření 

pro nouzové přežití obyvatelstva. [9] 

Přímá evakuace je prováděna bez předchozího ukrytí evakuovaných. [9] 

Evakuace s ukrytím se provádí po předešlém ukrytí evakuovaných osob a po snížení 

prvotního nebezpečí. [9] 

Samovolná evakuace není řízena. Obyvatelstvo uniká z ohroženého prostoru podle 

vlastního uvážení. Tento typ evakuace má bohužel i vliv na zbytečné ztráty lidských 

životů, zdraví a majetku. [9] 

Samoevakuace je řízený proces, kdy obyvatelstvo z ohroženého území uniká pomocí 

vlastních dopravních prostředků nebo pěšky. [9] 
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Evakuace se zajištěním dopravy je řízena. K její realizaci se využívají vlastní dopravní 

prostředky evakuovaných nebo prostředků hromadné přepravy, které zajišťují orgány řídící 

průběh evakuace. [9] 

1.3.1 Proces evakuace 

Podle ČSN EN ISO 9000:2000 je proces definován jako soubor vzájemně souvisejících 

nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy. Obecně lze tedy 

proces chápat jako řadu po sobě jdoucích činností, které na sebe vzájemně navazují, kdy 

bez předchozí činnosti nelze realizovat činnosti následující. 4 

Do procesu evakuace jsou zapojeny tři základní skupiny subjektů (viz obrázek 1). První 

z nich je integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), který zabezpečuje samotný 

proces evakuace. S ním se na procesu evakuace podílí starosta obce a krizový štáb obce. Ti 

se prostřednictvím evakuace snaží přemístit osoby ohrožené mimořádnou událostí do 

bezpečné vzdálenosti. Třetí skupinou subjektů zapojených do procesu evakuace je 

obyvatelstvo. 

 

Obrázek 1: Zapojení subjektů do procesu evakuace v časové posloupnosti 

 

Schéma procesu evakuace znázorňuje obrázek 2. Ten představuje propojení řady činností 

výše zmíněných tří skupin subjektů zabezpečujících provedení evakuace. Každou skupinu 

subjektů reprezentuje jedna větev obsahující činnosti, které daná skupina v průběhu 

procesu zabezpečuje. Zároveň přehledně vyobrazuje provázanost, kdy se na jedné činnosti 

podílí více subjektů. 

IZS  
starosta obce 

+ 
krizový štáb 

obyvatelstvo 
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Obrázek 2: Schéma procesu evakuace 
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Procesu evakuace předchází řada činností, které se odvíjí od samotného vzniku mimořádné 

události (01.01), po kterém následuje přijetí zprávy operačním a informačním střediskem 

kraje (01.02), který okamžitě po převzetí potřebných informací od volacího vyhodnotí 

nutnost vyhlášení poplachu jednotce (01.03). 3 Následně jednotka požární ochrany (dále 

jen „JPO“) vyjíždí v časovém úseku stanoveném dle zařazení do kategorie JPO k zásahu 

(01.04). Po příjezdu na místo zásahu (01.05) zahajuje velitel zásahu řízení zásahu (01.06), 

během něhož může při organizačně složitějším nebo rozsáhlejším zásahu zřídit štáb 

velitele zásahu (01.07), který je jeho výkonným orgánem řízení. 3 JPO ve spolupráci 

s dalšími složkami IZS provádějí záchranné a likvidační práce (01.08). Pokud velitel 

zásahu usoudí, že daná mimořádná událost vyžaduje provedení evakuace, může evakuaci 

vyhlásit sám (01.09), popř. informuje starostu obce o nutnosti jejího provedení (02.01). 

Evakuaci lze z časového hlediska rozdělit na evakuaci krátkodobou nebo dlouhodobou. 

Krátkodobá evakuace (01.10.01) nevyžaduje zřízení dlouhodobého ubytování nebo 

realizaci opatření pro nouzové přežití, podstatou je dostat v co nejkratší době ohrožené 

obyvatelstvo do bezpečí. Po zahájení evakuace (01.10.02) složky IZS provedou 

zabezpečení organizace a koordinace evakuace. Návrat obyvatelstva do místa zasaženého 

mimořádnou události je možný, až po pominutí ohrožení, tedy zdolání mimořádné události 

(01.12), které doprovází ukončení záchranných a likvidačních prací (01.13). Následuje 

odjezd složek IZS z místa zásahu (01.16) a návrat jednotky na stanici (01.17). 

V případě dlouhodobé evakuace (01.11.01) bude provedeno její zahájení (01.11.02) a na 

rozdíl od krátkodobé evakuace je nutno zřídit dlouhodobé ubytování a další opatření pro 

nouzové přežití obyvatelstva. Zřízení evakuačního střediska (01.11.03) probíhá za 

spolupráce Hasičského záchranného sboru kraje a krizového štábu obce. Tyto dva subjekty 

se zároveň podílí na organizaci a koordinaci evakuace (01.11.04), přesunu obyvatelstva do 

evakuačního střediska (01.11.05) a průběžné dokumentaci během procesu evakuace 

(01.11.07).  

Personál evakuačního střediska provede evidenci evakuovaných (01.11.07), při níž je 

zaznamenán seznam evakuovaných osob a současně přehled evakuovaných osob, které 

zůstanou v evakuačním středisku (03.03.01) nebo se samy přesunou do vlastních 

ubytovacích prostor (03.03.02) a zaznamená se adresa. Po zdolání mimořádné události 

a ukončení záchranných a likvidačních prací, následuje návrat evakuovaných osob domů 
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(01.14), ruší se evakuační středisko (01.15), a následuje odjezd složek integrovaného 

záchranného systému (01.16).  

V případě, že velitel zásahu ponechal rozhodnutí o vyhlášení evakuace na starostovi obce, 

kterého pouze informoval (02.01) o možnosti jejího vyhlášení, provede starosta obce 

analýzu vzniklé situace, a pokud uzná za vhodné, může aktivovat krizový štáb obce 

(02.02). Krizový štáb obce, pokud je zřízen, předloží starostovi obce návrh o nutnosti 

provedení evakuace (02.03). Následně po rozhodnutí o evakuaci (02.04) a jejím vyhlášení 

(01.09), bude provedeno varování obyvatelstva (03.01) o vzniklé mimořádné události 

doprovázené informováním obyvatelstva (03.02).  

Jak bylo zmíněno při popisu procesu dlouhodobé evakuace výše, podílí se krizový štáb 

obce na zřízení evakuačního střediska (01.11.03), organizaci a koordinaci evakuace 

(01.11.04) a na průběžné dokumentaci (01.11.06). Jakmile pomine ohrožení, následuje 

rozhodnutí o ukončení evakuace (02.05), obyvatelstvo se může vrátit zpět domů 

a deaktivuje se krizový štáb obce, pokud byl starostou obce zřízen (02.06). 

1.3.2 Zabezpečení evakuace 

Průběh evakuace je potřeba řádně zabezpečit, aby vše proběhlo bez komplikací. Policie 

České republiky (dále jen „Policie ČR“) popř. městská či obecní policie, pokud je v obci 

zřízena, zajišťuje plněním svých úkolů pořádkové zabezpečení evakuace. Jejich úkoly 

spočívají v udržení veřejného pořádku a bezpečnosti. Dále musí být zajištěna hromadná 

přeprava osob z ohrožené oblasti a dostatek pohonných hmot, tedy dopravní zabezpečení 

evakuace. V ohrožené oblasti se mohou nacházet zraněné osoby, které potřebují 

předlékařskou zdravotnickou pomoc nebo i převoz do zdravotnického zařízení. Tyto 

činnosti společně s hygienicko-epidemiologickými opatřeními spadají do zdravotnického 

zabezpečení evakuace.  

Následně je potřeba osobám postiženým mimořádnou událostí obstarat nouzové ubytování, 

dostatek jídla a pití. Tady přichází na řadu systém nouzového přežití, který zajišťuje 

zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob. V neposlední řadě se zajišťuje 

mediální zabezpečení evakuace. Spadá zde zabezpečení varování obyvatelstva, předání 

tísňových informací a hlavně instrukce, jak by se obyvatelstvo mělo chovat. 

Mezi orgány podílejícími se na řešení hladkého průběhu evakuace spadá pracovní skupina 

krizového štábu, která je na úrovni obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), 
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popřípadě může být i na úrovni obce, avšak v tomto případě bude tato pracovní skupina 

složena výhradně ze zaměstnanců obecního úřadu. Dalšími orgány jsou pracovníci 

evakuačního a přijímacího střediska. [11] 

Pracovní skupina krizového štábu má na starost spoustu aktivit, které je třeba zajistit 

během evakuace. Ať už jde o samotné řízení evakuace nebo přepravu obyvatel ze 

shromaždišť do evakuačních středisek a dále do přijímacích středisek. Stará se o nouzové 

zásobování obyvatelstva, podílí se na koordinaci činností evakuačních a přijímacích 

středisek. Další její aktivitou je spolupráce s orgány veřejné správy, zdravotnickými 

a humanitárními organizacemi. Vše musí pečlivě dokumentovat. [11] 

Evakuační středisko stejně jako pracovní skupina krizového štábu zajišťuje přepravu ze 

shromaždišť do evakuačních středisek. Personál střediska vede dokumentaci o evidenci 

přijímaných evakuovaných osob. Dohlíží, aby docházelo ke slučování rodin. Následně 

rozděluje evakuované osoby do předem určených příjmových středisek. Jejich dalším 

úkolem je předání základních informací v evakuačním středisku. Musí zde být taktéž 

možnost přespání a stravování, jak pro evakuované, tak pro pracovníky. Při evakuaci se 

může stát, že někdo z evakuovaných bude potřebovat poskytnutí první zdravotnické 

pomoci nebo dokonce převoz do zdravotnického zařízení. I toto je jeden z mnoha úkolů 

personálu evakuačního střediska. [11] 

1.4 Popis současného stavu 

Cílem kapitoly je seznámit s vybraným územím, tedy obcí Raškovice. První část se věnuje 

charakteristice území. Zde je uveden geografický, demografický a hydrologický popis 

obce. Následuje deskripce objektu Základní školy Raškovice a aktuálních hrozeb, které 

jsou charakteristické pro toto území.  

1.4.1 Popis území 

Obec Raškovice se nachází v Moravskoslezském kraji jako součást ORP Frýdek – Místek. 

Rozkládá se mezi vrcholy Prašivou a Kyčerou a část obce spadá do Chráněné krajinné 

oblasti Beskydy. V blízkosti se nachází řeka Mohelnice, která se na kraji obce vlévá do 

řeky Morávky. 12 
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Na území obce působí řada významných podniků. Nejvýznamnějším z nich je Saft Ferak 

a.s., který je zařazen do skupiny A dle zákona o prevenci závažných havárií 24. Tento 

podnik se zabývá výrobou průmyslových baterií vhodných pro železnice, hromadnou 

dopravu, telekomunikace a staniční aplikace 2. Dalšími firmami s místní působností jsou 

Stolařství Josefa Šebesty a Foldynova pila.  

Podle posledního sčítání lidu žije na území obce o rozloze 8,31 km
2
 k 1. lednu 2013 

celkem 1809 obyvatel 12. Centrum Raškovic tvoří budova obecního úřadu, ve které se 

také nachází pošta. V blízkosti se nalézá zdravotnické zařízení společně s lékárnou. 

Nechybí zde ani základní a mateřská škola a řada restaurací a hotelů.  

1.4.2 Objekt základní školy 

Základní škola Raškovice je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je obec 

Raškovice. V areálu základní školy se nachází dvě budovy propojené koridorem, jedná se 

o budovu A a budovu B. V budově A se nachází celkem 15 kmenových učeben a jedna 

odborná učebna. Součástí je i tělocvična. Budova B je tvořena školní jídelnou, školní 

družinou, dvěma kmenovými třídami a čtyřmi odbornými učebnami. Na každém patře se 

nachází vnitřní odběrné místo požární vody, konkrétně se  zploštělou hadicí. Z celého 

objektu vedou celkem čtyři únikové cesty na volné prostranství. Součásti pozemku je hřiště 

pro venkovní aktivity žáků a parkoviště pro zaměstnance školy. Schéma rozmístění budov 

Základní školy v Raškovicích (viz obrázek 4). [7]  

K datu 2. září 2013 školu navštěvuje 350 žáků a je zde zaměstnáno celkem 36 osob, z toho 

24 pedagogů a 12 zaměstnanců zabezpečujících provoz školy. Během pracovního dne se 

tedy objektem pohybuje 386 osob. Celková kapacita areálu je stanovena na 470 žáků. 

Tomuto počtu podle tabulek odpovídá 45 zaměstnanců, z toho 28 pedagogických 

pracovníků a 17 zaměstnanců zabezpečujících chod školy. V případě maximálního využití 

objektu musíme tedy počítat s celkovým počtem 515 osob. Aktuální početní stav 

a celkovou kapacitu areálu je znázorněn tabulkou 1. 7]  

Základní škola Raškovice se v případě evakuace řídí vypracovaným požárně evakuačním 

plánem (viz. příloha č. 5), se kterým jsou zaměstnanci seznamováni jednou ročně před 

začátkem školního roku, v souvislosti s aktualizací tohoto plánu. Žáci jsou s plánem 

seznámeni minimálně jednou ročně v souvislosti s provedením cvičné evakuace. 7]  
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Tabulka 1: Aktuální a maximální početní stav [7] 

 Aktuální stav Kapacita areálu 

Žáci ZŠ 350 470 

Zaměstnanci 36 45 

Celkem 386 515 

 

1.4.3 Krizový plán 

Dokument, obsahující souhrn opatření a postupů sloužících k řešení krizových situací, 

představuje krizový plán. Jeho cílem je vybudovat podmínky pro orgány krizového řízení 

a dalších dotčených subjektů pro řešení krizových situací. Krizové plány jsou rozlišovány 

na několika úrovních, jsou jimi krizové plány ústředních správních úřadů, krizové plány na 

úrovni kraje a na úrovni ORP a statutárních měst. Další úrovní jsou plány krizové 

připravenosti právnických a podnikajících fyzických osob. 20 

Ačkoliv obec Raškovice nemá povinnost mít zpracovaný krizový plán, byla jí ORP 

Frýdek-Místek ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 

(dále jen „HZS MSK“) a Územním odborem Frýdek-Místek vypracována základní verze 

tohoto plánu, který má obec pouze průběžně aktualizovat.  

Součástí krizového plánu jsou operační plány, které jsou rozpracováním typových plánů 

a slouží ke zvládnutí krizové situace. Obsahují stručný a přehledný popis jak během dané 

krizové situace postupovat, jaké zásady a opatření, musí být dodrženy a také plány 

a zabezpečení potřebných síly a prostředků, určených ke zdolání krizové situace. 

Krizový plán obce Raškovice zahrnuje operační plány pro krizové situace jako je sesuv 

půdy a chřipka ptáků.  

1.5 Dílčí závěr 

Z krizového zákona 23 vyplývá, že obce, pokud se nejedná o obce určené, nemají 

povinnost zpracovávat krizové plány. Obec Raškovice vlastní základní verzi krizového 

plánu, kterou jí vypracovalo ORP Frýdek-Místek ve spolupráci s HZS MSK a Územním 

odborem Frýdek-Místek. Tato základní verze obsahuje pouze operační plány pro krizové 

situace sesuv půdy a chřipku ptáků. Krizový plán obce Raškovice nereflektuje řadu 
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aktuálních hrozeb, jako je například únik nebezpečné látky způsoben v důsledku přepravy 

do podniku Saft Ferak a.s., nebo i během výrobního procesu. Obci mimo jiné hrozí 

povodeň v důsledku zvýšené hladiny toku řek Mohelnice a Morávky.  
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2 Analýza řešené problematiky 

Ke zpracování bakalářské práce byly využity různé analýzy. Při modelování úniku 

nebezpečné látky a zjišťování jejich následků byla využita z důvodu použitelnosti na 

mobilní zdroje rizika metoda IAEA-TECDOC-727. Tato metoda se využívá pro 

modelování úniku nebezpečné látky v zóně havarijního plánování 16. Software TerEx 

nebyl využit z důvodu absence vybrané nebezpečné látky v nabídce systému. Stěžejní 

informací k provedení analýzy dostupných sil a prostředků bylo samotné plošné pokrytí 

území jednotkami požární ochrany a dalšími složkami IZS a zjištění dojezdových časů 

těchto složek na místo zásahu. V neposlední řadě byly metodou vícekriteriálního 

hodnocení variant porovnány vytipované objekty vhodné ke zřízení evakuačního střediska. 

2.1 Analýza úniku nebezpečné látky 

V předchozí kapitole věnující se popisu území obce Raškovice byla zmíněna firma Saft 

Ferak a.s., zabývající se výrobou průmyslových baterií. K této výrobě se využívají 

nejrůznější nebezpečné chemické látky a směsi, jejichž přehled znázorňuje tabulka 2. 

K analýze byl vybrán tekutý hydroxid draselný, charakterizován symbolem nebezpečnosti 

C, který představuje žíravost. Zákon č. 350 ze dne 27. října 2011 o chemických látkách 

a chemických směsích a o změně některých zákonů stanovuje povinnost označovat 

chemické látky a směsi. K tomuto účelu se využívají tzv. R-věty, označující specifickou 

rizikovost a S-věty stanovující standardní pokyny pro bezpečné zacházení s danou 

chemickou látkou či směsí. Tekutý hydroxid draselný se vyznačuje R-větami 22 a 26, které 

upozorňují, že se jedná o zdraví škodlivou chemickou látku, která způsobuje těžké 

poleptání. Soubor S-vět nabádá uživatele k uchování látky mimo dosah dětí v uzamčených 

prostorách, nakládání s látkou pouze ve vhodném ochranném oděvu v kombinaci 

s ochrannými rukavicemi a ochrannými brýlemi, popř. štítem. Pokud i přesto dojde 

k zasažení očí nebo i nehodě je třeba zasažené místo vypláchnout vodou a neprodleně 

vyhledat lékařskou pomoc. Z důvodu alkality může být toxický pro vodní živočichy. 15 

Další potřebné informace o látce se nachází v bezpečnostním listu, který je součástí 

přílohy č. 1.  
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Přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 dochází ke změně v systému 

klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí. Tato změna je zaváděna postupně 

a to tak, že klasifikace, označování a balení chemických látek platí od 1. prosince 2010, 

kdežto chemické směsí musí být dle nařízení nově klasifikovány, baleny a označovány až 

od 1. června 2015, do té doby mohou být směsi označovány starším i novým způsobem. 

Označování chemických látek a směsí s sebou mimo jiné nese změnu v podobě nahrazení 

stávajících R a S vět novými H a P větami, kde H-věta představuje standartní větu 

o nebezpečnosti a P-věta označuje pokyny pro bezpečné zacházení.  

Metoda IAEA-TECDOC-727 slouží ke klasifikaci a priorizaci zdrojů společenského rizika 

v průmyslové oblasti. Může být aplikována nejen na fixní zdroje rizika, ale také i na 

mobilní zdroje rizika a produktovody. Díky využitelnosti metody na mobilní zdroje rizika, 

byla tato metoda zvolena jako nejvhodnější k analýze úniku nebezpečné látky. K analýze 

byl využit pouze vztah (1) pro odhad následků velké havárie pro obyvatelstvo, ze kterého 

se díky kategorii následků určila velikost a tvar zasažené plochy, který se vnesl do mapy. 

Popis procedurálních kroků popisuje Zkrácená příručka pro klasifikaci a priorizaci rizik 

velkých havárií v procesním a příbuzném průmyslu. 25 

 

                                  (1) 

 

kde Ca,s = následek (počet smrtelných zranění/událost); A = zasažená plocha 

(v hektarech); d = hustota populace v zalidněné oblasti uvnitř ovlivněné oblasti (počet 

obyvatel/ha); fA = korekční faktor na distribuci v zasažené oblasti; fm = korekční faktor 

zahrnující zmírnění následků 
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Tabulka 2: Nebezpečné chemické látky a přípravky nacházející se ve firmě Saft Ferak a.s. 2 

Název Nebezpečnost 

Castrol DW 33 

Zdraví škodlivý 

Při požití může vyvolat poškození plic 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže 

Článkový olej Může být smrtelný při požití nebo vniknutí do dýchacích cest 

Hydroxid draselný 

Žíravost 

Prudké poškození očí 

Zdraví škodlivý při požití 

Hydroxid lithný 

Žíravost 

Prudké poškození očí 

Zdraví škodlivý při požití  

Chlorid nikelnatý 

Toxický při požití 

Při vdechování může způsobit smrt a vyvolat příznaky alergie nebo astmatu 

nebo dýchací potíže 

Může způsobit genetické poškození 

Může vyvolat rakovinu 

Může poškodit reprodukční schopnost a plod v těle matky  

Kladná aktivní hmota 

Toxicita – nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním a požíváním  

Karcinogenní 1. kategorie 

Toxicita pro reprodukci 2. kategorie 

Možné genetické poškození 

Může vyvolat přecitlivělost (alergie) při styku s kůží a při vdechování  

Kyselina boritá 
Může poškodit reprodukční schopnost 

Může poškodit plod v těle matky 

Pragogal Ni 120 

Může vyvolat rakovinu při vdechování 

Možné nebezpečí nevratných účinků  

Může poškodit plod v těle matky 

Toxický – nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním 

Dráždí kůži 

Může vyvolat alergie při vdechování a styku s kůží 

Uniclean 250, 288, 155, 

157, 290 

Žíravost 

Způsobuje těžké poleptání  

Uniclean 501 a 698 

Zdraví škodlivý při požití 

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami 

Nebezpečí vážného poškození očí  

Záporná aktivní hmota 

Vysoká toxicita při vdechování  

Nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a 

požíváním 

Riziko nevratných účinků – karcinogen 2. kategorie 

Možné nebezpečí genetického poškození a možná toxicita pro reprodukci 

Zdraví škodlivý při styku s kůží a požití 

Zelec (Beycostat) 
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 

Zdraví škodlivý při požití  
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Metoda IAEA-TECDOC-727 - Odhad následků velké havárie pro obyvatelstvo: 

Látka:   50 % hydroxid draselný 

Množství:  12 t  

 

Referenční číslo havárie: 17  

 

Referenční číslo se stanoví podle tabulky č. IV (a) (viz příloha č. 2), která uvádí klasifikaci 

látek podle účinku a pomáhá v kombinaci s množstvím látky v tunách určit z pokračování 

tabulky č. IV (a) klasifikaci a tou je v tomto případě AIII. Následně se pomocí tabulek 

uvedených níže stanoví dané hodnoty, které jsou poté dosazeny do vztahu (1). 

 

Tabulka 3: Zasažená plocha 25 

Kategorie účinků na vzdálenost (m) 
Velikost zasažené plochy (ha) 

I II III 

A 0-25 0,2 0,1 0,02 

B 25-50 0,8 0,4 0,1 

C 50-100 3 1,5 0,3 

D 100-200 12 6 1 

E 200-500 80 40 8 

F 500-1000 - - 30 

G 1000-3000 - - 300 

H 3000-10000 - - 1000 

A (zasažená plocha): 0,02 ha 
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Tabulka 4: Hustota obyvatelstva 25 

Charakteristika oblasti Hustota obyvatel v oblasti d (obyvatel/ha) 

Zemědělská oblast 5 

Jednotlivá obydlí 10 

Vesnice, klidná obytná oblast 20 

Obytná čtvrť/ zástavba 400 

Rušná obytná čtvrť 80 

Centrum měst, nákupní centrum, sídliště 150 

d (hustota populace v zalidněné oblasti uvnitř ovlivněné oblasti): 20 

 

Tabulka 5: Korekční faktor fA charakterizuje rozložení obyvatel v hlavní obydlené oblasti v kruhu, jehož poloměr 

je roven maximálnímu dosahu efektu/účinku 25 

Kategorie 

zasažené oblasti 

Podíl obydlené ze zasažené plochy 

100% 50% 20% 10% 5% 

I 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

II 1 1 0,4 0,2 0,1 

III 1 1 1 1 1 

fA (korekční faktor na distribuci v zasažené oblasti): 1 

 

Tabulka 6: Hodnoty zmírňujícího (fm) korekčního faktoru 25 

Látky podle referenčního čísla Faktor fm 

hořlaviny (1 - 12) 1 

hořlaviny (13) 0,1 

výbušniny (14, 15) 1 

toxická kapalina (16 - 29, 43 - 46) 0,05 

toxické plyny (30 - 34, 40 - 42) 0,1 

toxické plyny (35 - 39) 0,05 

fm (korekční faktor zahrnující zmírnění následků): 0,05 
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Dosazení zjištěných hodnot do vztahu (1) 

               

                    

          

2.2 Analýza dostupných sil a prostředků 

Podle nařízení Moravskoslezského kraje č. 2 z roku 2012 je pro obec Raškovice stanoven 

stupeň nebezpečí území obce II B. Z toho vyplývá, že do 10 minut od ohlášení vzniku 

mimořádné události musí do obce dorazit jedna JPO a do 15 minut další dvě JPO. 

V příloze, která je součástí požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje, se 

nachází rozdělení JPO do jednotlivých stupňů požárního poplachu. V případě vyhlášení 

1. stupně požárního poplachu na území obce Raškovice jsou k zásahu předurčeny jednotky 

HZS MSK ze stanice Nošovice (JPO I), jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen 

„JSDH“) Raškovice (JPO III), JSDH Pražmo – Morávka (JPO III/2) a JSDH Vyšní Lhota 

(JPO III). 

Pro zásah při úniku nebezpečné látky na území obce Raškovice krajský systém výjezdu 

stanovil HZS MSK stanice Nošovice s 1. vozem, HZS MSK stanice Frýdek – Místek 

s 1. vozem a technickým automobilem chemickým. V závislosti na rozsahu události může 

krajské operační a informační středisko HZS (dále jen „KOPIS HZS“) po konzultaci 

s řídícím důstojníkem územního odboru a kraje na místo zásahu vyslat další jednotky 

předurčené pro zásah na nebezpečnou látku, např. opěrnou JPO HZS MSK stanice 

Ostrava – Zábřeh. 1 Rozmístění JPO a dalších složek IZS znázorňuje obrázek 3.  

Při stanovení dojezdového času na místo zásahu se využívá několik metod. Jednou z nich 

je výpočet ze základního fyzikálního vztahu (2) pro rovnoměrně přímočarý pohyb, kde 

rychlost pohybu je stanovena na 45 km/h na území města či obce a 60 km/h mimo město 

nebo obec. Přesnější výsledek lze získat prakticky, tzn. projet danou trasu v osobním 

automobilu. V tomto případě je třeba zajistit, aby všechny jízdy byly provedeny 

v podobných podmínkách silničního provozu. Tímto se však zjistí pouze doba jízdy na 

místo zásahu, je nutné tedy přičíst dobu výjezdu, která se u jednotlivých kategorií JPO liší.  
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                      (2) 

kde t = doba jízdy na místo zásahu; s = vzdálenost na místo zásahu; v= rychlost jízdy/jízdy 

 

 

Obrázek 3: Rozmístění sil a prostředků 
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HZS MSK Frýdek – Místek  

Kategorie: JPO I 

Vzdálenost na místo zásahu:  18 km 

Prakticky zjištěný dojezdový čas: 2 + 21= 23 minut 

Teoretický (výpočtový) dojezdový čas podle vztahu (2): 24,36 minut 

 

  
 

 
  

     

       
 

    

       
                   

                    

 

Technika vhodná k zásahu při úniku nebezpečné látky v Raškovicích: 

- CAS 20 T 815  

- CHA Mercedes 

 

HZS MSK Nošovice  

Kategorie: JPO I 

Vzdálenost na místo zásahu:  9,3 km 

Prakticky zjištěný dojezdový čas: 2 + 8= 10 minut 

Teoretický (výpočtový) dojezdový čas podle vztahu (2): 14,26 minut 

 

  
 

 
  

      

       
                   

                    

 

Technika vhodná k zásahu při úniku nebezpečné látky v Raškovicích: 

- CAS 20 T 815  
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SDH Raškovice 

Kategorie: JPO III 

Vzdálenost na místo zásahu:  1,7 km 

Prakticky zjištěný dojezdový čas: 10 + 2 = 12 minut 

Teoretický (výpočtový) dojezdový čas podle vztahu (2): 12,26 minut 

 

  
 

 
  

      

       
                    

                     

 

Technika vhodná k zásahu při úniku nebezpečné látky v Raškovicích: 

- CAS 20 T 815  

- TA Toyota 

 

SDH Pražmo Morávka 

Kategorie: JPO III 

Vzdálenost na místo zásahu:  1,7 km 

Prakticky zjištěný dojezdový čas: 10 + 2 = 12 minut 

Teoretický (výpočtový) dojezdový čas podle vztahu (2): 12,26 minut 
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Technika vhodná k zásahu při úniku nebezpečné látky v Raškovicích:  

- CAS 15 Renault 

- CAS 15 MAN 

 

SDH Vyšní Lhoty 

Kategorie: JPO III 

Vzdálenost na místo zásahu:  2,5 km 

Prakticky zjištěný dojezdový čas: 10 + 3 = 13 minut 

Teoretický (výpočtový) dojezdový čas podle vztahu (2): 13,33 minut 

 

  
 

 
  

       

       
                   

                     

 

Technika vhodná k zásahu při úniku nebezpečné látky v Raškovicích:  

- CAS 32 T 148 

 

SDH Frýdek 

Kategorie: JPO III 

Vzdálenost na místo zásahu:  13 km 

Prakticky zjištěný dojezdový čas: 10 + 14 = 24 minut 

Teoretický (výpočtový) dojezdový čas podle vztahu (2): 26,3 minut 
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Technika vhodná k zásahu při úniku nebezpečné látky v Raškovicích:  

- CAS 20 T 815 

 

ZZS Frýdek – Místek- Nošovice 

Vzdálenost na místo zásahu: 9,3 km 

Dojezdový čas: do 20 minut 

 

PČR OO Nošovice 

Vzdálenost na místo zásahu:  9,3 km 

Dojezdový čas: není stanoven 

 

Předpokládané dojezdové časy a pořadí příjezdů vybraných složek IZS na místo zásahu 

znázorňuje tabulka 7.  

 

Tabulka 7: Přehled předpokládaných dojezdů zasahujících složek IZS 

Složka IZS 
Předpokládaný dojezdový 

 čas (min) 

Předpokládané pořadí 

příjezdů 

HZS MSK Frýdek - Místek 23 5 

HZS MSK Nošovice 10 1 

SDH Raškovice 12 2 

SDH Pražmo Morávka 12 2 

SDH Vyšní Lhoty 13 3 

SDH Frýdek 24 6 

PČR OO Nošovice - - 

ZZS Frýdek–Místek - Nošovice 20 4 



35 

2.3 Analýza možností zřízení evakuačního střediska 

Podle definice je místo shromažďování umístěno buď uvnitř, nebo mimo evakuační zónu. 

Odtud se následně přepravují evakuované osoby do evakuačních středisek. V některých 

případech se může stát, že místo shromažďování je evakuačním střediskem. 13 

Evakuačním střediskem je takové zařízení, které je umístěno mimo evakuační zónu 

a viditelně označeno znakem civilní ochrany. Zde se evakuované osoby zaevidují 

a přemístí se, ať už vlastní dopravou nebo hromadnou přepravou do příjmových 

území. 13 

Při evakuaci žáků a zaměstnanců Základní školy v Raškovicích lze využít dvě místa 

shromažďování (viz obrázek 4). V případě situace namodelované taktickým cvičením ze 

dne 11. prosince 2013, kdy došlo k dopravní nehodě cisterny převážející nebezpečnou 

látku na silnici č. 4773, nepřichází v úvahu možnost shromáždění před školou, musí být 

tedy využito hřiště v zadní části pozemku, tedy místo shromažďování 2. Odtud mohou být 

následně žáci převezeni do evakuačního střediska.  
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Obrázek 4: Areál Základní školy Raškovice s místy shromažďování 

Na území obce se nachází řada restaurací a hotelů, které by jako evakuační střediska 

přicházely v úvahu. Tabulka 8 uvádí jejich přehled společně s kritérií, pomocí kterých jsou 

objekty porovnávány. Prvním kritériem je provozuschopnost, tedy zásadní otázka, zda je 

objekt vůbec možné využít. Jako další následuje posouzení, jestli má daný objekt místnost 

vhodnou ke shromáždění velkého počtu osob, tedy sál a jeho samotná kapacita. Tu majitelé 

objektů uváděli v počtu míst na sezení. Při umístění několika desítek lidí do jedné budovy, 

je důležité zajistit sociální zázemí. Tímto se separovaly objekty z hlediska použitelnosti 

pro možnost zřízení evakuačního střediska. Následující krok hodnotí vzdálenost a dobu 

přepravy od místa shromažďování 2 k vybraným objektům. Doba přepravy je dopočtena ze 

základního vztahu (2) pro rovnoměrně přímočarý pohyb, kde je vektoru v  přiřazena 

rychlost 45 km/h. Po převezení evakuovaných osob do evakuačního střediska následuje 

kritérium možnosti manévrování autobusu u objektu, jinými slovy, jestli je zde dostatek 

místa pro otočení autobusu, aby mohl jet zpět na místo shromažďování. Posledními kritérii 

je rychlost zprovoznění daného objektu a funkčnost během výpadku proudu, tedy zda má 
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objekt svůj záložní zdroj. Obrázek 5 znázorňuje na mapě rozmístění vybraných objektů, 

které by mohly sloužit jako evakuační středisko. 

 

Obrázek 5: Rozmístění vybraných objektů vhodných ke zřízení evakuačního střediska  
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Tabulka 8: Přehled možných variant zřízení evakuačního střediska 
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2.4 Praktická verifikace výsledků analýzy 

Využitím metody IAEA-TECDOC-727 byla zjištěna velikost zasažené plochy, která činí 

0,02 ha. Kategorie zjištěna z tabulky podle referenčního čísla a množství nebezpečné látky 

umožnila vymezit tvar zasažené oblasti, jenž je eliptického neboli protáhlého tvaru. Tyto 

dvě informace byly základem pro vytvoření mapy znázorňující zasaženou oblast (viz 

obrázek 6). Z tohoto obrázku je patrné, že areál Základní školy Raškovice nebyl v tomto 

případě primárně zasažen nebezpečnou chemickou látkou. Další zjištěné hodnoty vedly 

k určení odhadu následků. Tento odhad byl vypočten na 0,02 smrtelných zranění za 

událost. 

K verifikaci velkou částí přispělo taktické cvičení ze dne 11. prosince 2013, jehož tématem 

byla dopravní nehoda cisterny převážející nebezpečnou látku. Cisterna se srazila s osobním 

automobilem v Raškovicích na silnici 4773 u Základní školy Raškovice, kdy po nárazu 

začal unikat 50% hydroxid draselný, jehož celkové množství v cisterně bylo 12 tun. 

V osobním automobilu zůstal po nárazu zaklíněný řidič. V příloze č. 3 se nachází scénář 

tohoto taktického cvičení.  

Na místě zásahu byla JPO ze stanice Nošovice vymezená nebezpečná zóna, kterou se 

rozumí určitý ohraničený prostor, ve kterém hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a života 

osob účinky mimořádné události. Prostor nebezpečné zóny jasně vytyčuje hranice 

nebezpečné zóny a platí zde z hlediska ochrany zdraví a životů režimová opatření, jakými 

jsou ochranné prostředky nebo stanovená doba pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu 

z této zóny. V případě úniku tekutého hydroxidu draselného činí tato zóna nejméně 

5 metrů. Vzdálenost se může prodloužit s ohledem na množství uniklé látky, povětrnostní 

podmínky či členitosti terénu. 3  

Z obrázku 6 je patrné, že při vytyčení nebezpečné zóny na 5 metrů nebude areál Základní 

školy Raškovice nijak zasažen a osoby nacházející se v objektu budou moci prostor bez 

problému opustit. Avšak v rámci taktického cvičení byla nebezpečná zóna prodloužena na 

50 metrů (viz obrázek 7). Muselo tedy dojít ke cvičné evakuaci školy, při níž bylo použito 

místo shromažďování 2, neboť místo shromažďování 1 se v danou chvíli nacházelo 

v nebezpečné zóně.  
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Obrázek 6: Zasažena oblast při úniku roztoku hydroxidu draselného 

 

 

Obrázek 7: Stanovená nebezpečná zóna 

Legenda:   nebezpečná zóna (30 metrů)    nebezpečná zóna (50 metrů) 
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Taktického cvičení v Raškovicích se aktivně zúčastnilo celkem 6 jednotek požární 

ochrany. Policie ČR-Obvodní oddělení Nošovice a Zdravotnická záchranná služba 

Frýdek - Místek – Nošovice byly jen informovány a cvičení se aktivně nezúčastnili.  

Během taktického cvičení byly zaznamenány reálné dojezdové časy a z nich stanoveno 

reálné pořadí příjezdů, které bylo porovnáno s předpokládanými příjezdy z kapitoly 3.2. 

Tyto zjištěné údaje znázorňuje tabulka 9, ze které je patrné, že ke shodě mezi reálným 

a předpokládaným pořadím příjezdu došlo pouze ve dvou případech, a to u HZS MSK 

Nošovice, který dorazil na místo zásahu jako první s časem 10 minut od nahlášení události 

a JSDH Frýdek-Místek, který naopak dorazil jako poslední s dojezdovým časem 24 minut.  

 

Tabulka 9: Přehled reálných dojezdů zasahujících složek IZS 

Zasahující složka IZS 
Reálný dojezdový 

čas (min) 

Reálné pořadí 

příjezdů 

Předpokládané 

pořadí příjezdů 

HZS MSK Frýdek - Místek 16 2 5 

HZS MSK Nošovice 10 1 1 

SDH Raškovice  11 3 2 

SDH Pražmo Morávka 14 4 2 

SDH Vyšní Lhoty 19 5 3 

SDH Frýdek 24 6 6 

PČR OO Nošovice - - - 

ZZS Frýdek–Místek - Nošovice - - - 

 

Řízená evakuace základní školy byla zahájena 18 minut od příjezdu první zasahující 

jednotky požární ochrany. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto o postupné evakuaci osob 

nacházejících se v areálu školy a to z důvodu, aby nedocházelo k návalu v prostoru šaten, 

které byli žáci před opuštěním budovy nuceni použít s ohledem na chladné počasí.  

Jako první v čase 5 minut od výzvy hasičů budovu opustili žáci mateřské školy, kteří tou 

dobou provizorně využívali vybrané místnosti budovy B z důvodu stávající rekonstrukce 

Mateřské školy Raškovice. Následně JSDH obce Raškovice pokračovala v postupné 

objektové evakuaci osob nacházejících se v budovách Základní školy Raškovice.  
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Evakuace proběhla v celkovém čase 20 minut, během nichž bylo evakuováno celkem 

310 osob s výjimkou pracovnic kuchyně. V tabulce 10 jsou uvedeny počty evakuovaných 

osob. 

 

Tabulka 10: Počet evakuovaných osob během taktického cvičení 

 
1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ MŠ Personál 

Aktuální početní stav žáků a 

zaměstnanců pro školní rok 

2013/2014 

208 138 - 36 

Počet žáků a zaměstnanců 

přítomných v den taktického cvičení 
196 100 13 28 

Počet evakuovaných osob 196 100 13 28 

 

O plánování evakuace byla vyrozuměna pouze ředitelka základní školy a její zástupce, 

reakce ostatního personálu a žáků byly naprosto spontánní. Celkové vyhodnocení 

taktického cvičení znázorňuje příloha č. 4. 

Při vyhodnocování analýzy možností zřízení evakuačního střediska byla využita metoda 

vícekriteriální hodnocení variant, kdy každé kritérium bylo vyhodnoceno na stupnici od 

1 do 5, kde číslo 5 zastupovalo nejlepší hodnocení a číslo 1 naopak nejhorší. V tabulce 11 

jsou uvedena všechna kritéria a jejich bodové ohodnocení. Přiřazené hodnoty se u každého 

objektu zvlášť sečetly a výsledky byly následně porovnány (viz tabulka 12).  

Hostinec Obecník v roce 2008 vyhořel a od té doby nebyl zprovozněn. Protože nesplnil 

hned první kritérium, nepokračovalo se u něj v dalším hodnocení. Nejvhodnějším 

objektem pro zřízení evakuačního střediska byl na základě použití metody vícekriteriálního 

hodnocení variant vyhodnocen Hotel Ondráš.  
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Tabulka 11: Stupnice hodnocení 

Kritérium 
Hodnocení 

1 2 3 4 5 

Provozuschopnost ne - - - ano 

Sál ne - - - ano 

Kapacita sálu (osoby) 0-50 51-100 101-200 201-300 301 a výše 

Sociální zázemí ne - - - ano 

Vzdálenost (km) nad 3 km 2-3 km 1-2 km 0,5-1 km do 0,5 km 

Čas (min) nad 15 min 10-15 min 5-10 min 2-5 min do 2 min 

Parkování ne - - - ano 

Doba zprovoznění nad 5 hod do 5 hod do 3 hod do 1 hod ihned 

Náhradní zdroj energie ne - - - ano 
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Tabulka 12: Vyhodnocení analýzy zřízení evakuačního střediska 



45 

2.5 Dílčí závěr 

Následky při úniku tekutého hydroxidu draselného byly pomocí metody IAEA-TECDOC-

727 stanoveny na 0,02 smrtelných zranění za událost. Při nasimulované dopravní nehodě 

s následným únikem této látky bylo zjištěno, že při stanovení minimální vzdálenosti 

nebezpečné zóny, tedy 5 metrů, zůstane areál školy nezasažen. V případě, že se velitel 

zásahu rozhodne vlivem špatných povětrnostních podmínek nebo jiných rozhodujících 

kritérií k prodloužení nebezpečné zóny na více než 30 metrů, dojde k situaci, kdy je 

zasažena budova B základní školy a musí následovat provedení evakuace (viz obrázek 7). 

Cvičná evakuace z objektu Základní školy Raškovice byla provedena jako součást 

taktického cvičení ze dne 11. prosince 2013, během níž byl mimo jiné prověřen dosavadní 

evakuační plán objektu. Místem shromažďování evakuovaných osob bylo velitelem zásahu 

zvoleno hřiště za budovou školy, neboť stanovená nebezpečná zóna zasahovala až před 

budovu školy a nebylo tedy možno využít hřiště nacházející se před budovou školy. 

Pokud mimořádná událost nabyde takových rozměrů, při kterých je potřeba evakuované 

osoby přemístit do evakuačního střediska, byl na základě metody vícekriteriálního 

hodnocení variací vyhodnocen nejvhodnějším objektem Hotel Ondráš. Ten odpovídal 

nejen svou dostupností, ale také největší kapacitou z porovnávaných objektů.  
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3 Návrh plánu evakuace obyvatelstva 

Přípravou opatření pro realizaci evakuace je chápáno plánování evakuace, které vyplývá 

z výsledků analýzy rizik posuzovaného území [13]. Plán evakuace obyvatelstva se 

zpracovává pro ohrožené území správního územního celku nebo jeho části. Jako soubor 

vybraných informací a připravených postupů jednání a činností, které slouží k provedení 

plošné evakuace obyvatelstva, představuje plánování zejména pro evakuaci dlouhodobého 

charakteru, avšak struktura a obsah plánu lze přiměřeně využít i pro evakuaci 

krátkodobého charakteru. Plán evakuace obyvatelstva je součástí havarijního plánu kraje, 

vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje. [11] 

Strukturu plánu evakuace obyvatelstva tvoří dvě základní části, část textová a grafická. 

Textová část vymezuje všeobecné zásady provádění evakuace, kritéria, podle nichž se 

rozhoduje o vyhlášení evakuace. Na začátku plánování je třeba stanovit, pro jaký počet 

osob je potřeba evakuaci plánovat. Současně je nutno vytvořit přehled, u kolika 

evakuovaných se předpokládaná zvýšená péče a kam lze všechny přesunout.  

Evakuace představuje řadu koordinovaných organizačních činností, které během jejího 

procesu zajišťují vyrozuměné pracovní orgány a osoby. Mezi jejich úkoly patří zajistit 

zabezpečení evakuace a následně zajistit ostrahu vyklizených prostor. Nezbytnou součást 

plánu evakuace tvoří uzavřené dohody a smlouvy. Grafická část plánu obsahuje převážně 

mapové podklady, které zaznamenávají místa, jako jsou evakuační zóny, místa 

shromažďování, evakuační a přijímací střediska nebo také evakuační trasy a řada dalších. 

Součást plánu evakuace tvoří i pokyny pro obyvatelstvo, jak se během evakuace chovat. 

3.1 Návrh dislokace a struktury evakuačního střediska 

Na základě použití metody vícekriteriálního hodnocení variant byl nejvhodnějším 

objektem ke zřízení evakuačního střediska vyhodnocen Hotel Ondráš, který se nachází 

u silnice č. 4774, a je od školy vzdálen 1,18 km (viz obrázek 8). Schéma areálu Hotelu 

Ondráš znázorňuje obrázek 9. V přízemí budovy se nachází restaurace s funkční kuchyní 

a recepce hotelu, která je v provozu 24 hodin denně. Součástí hotelu je také sál s kapacitou 

300 míst k sezení. Schéma prostorového uspořádání evakuačního střediska znázorňuje 

obrázek 10. 
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Obrázek 8: Dislokace místa shromažďování a evakuačního střediska 

 

 

Obrázek 9: Schéma areálu Hotelu Ondráš 
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Obrázek 10: Schéma prostorového uspořádání evakuačního střediska 

 

Evakuační středisko musí být zřetelně označeno nápisem „EVAKUAČNÍ STŘEDISKO“ 

případně mezinárodním rozpoznávacím znakem civilní ochrany, který je tvořen modrým 

trojúhelníkem na oranžovém podkladu. Příjezdové cesty musí být jasně a zřetelně 

označeny směrovkami. Rozdělení vnitřních prostor evakuačního střediska musí 

evakuovaným osobám a personálu co nejvíce usnadnit orientaci, a proto je nezbytné, je 

viditelně označit. V rámci zachování bezpečnosti v prostorách evakuačního střediska, je 

nutné zpravovat a vyvěsit tzv. Provozní řád evakuačního střediska, se kterým by 

evakuované osoby měly být řádně seznámeny. Vybavení evakuačního střediska by mělo 

být provedeno v souladu s Metodickým listem Ob 7, který je součástí bojového řádu 

jednotek požární ochrany. 3  

Strukturu evakuačního střediska stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 380 ze dne 

9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Dle ní obsluhu 
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evakuačního střediska tvoří velitel společně s minimálně dvěma pomocníky a doprovod. 

Vedoucím evakuačního střediska je zpravidla příslušník Hasičského záchranného sboru 

kraje nebo zástupce obce podílející se na zřízení střediska. Obslužný personál složen 

z členů místní JSDH Raškovice, popř. ve spolupráci s Policií ČR Obvodního oddělení 

Nošovice nebo i místních neziskových organizací je organizován na směny. Tento tým se 

podílí na evidenci evakuovaných osob, poskytnutí zdravotnické a psychosociální pomoci, 

nezbytnou péči v podobě jednoduchého občerstvení, udržování veřejného pořádku 

v prostorách evakuačního střediska a podávání informací nejen evakuovaným osobám, ale 

i krizovému štábu, pokud byl aktivován. Schéma struktury evakuačního střediska 

znázorňuje obrázek 11. 

 

Obrázek 11: Struktura evakuačního střediska 

3.2 Návrh odborného zabezpečení evakuace 

Odborné zabezpečení evakuace spočívá v řadě komplexních činností zabezpečených 

složkami IZS. Patří zde úkoly Hasičského záchranného sboru České republiky, 

Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR a dalších.  

Pořádkové zabezpečení evakuace zajišťuje Policie ČR – Obvodní oddělení Nošovice. Jejím 

úkolem je zajistit veřejný pořádek a bezpečnost v průběhu celé evakuace, což zahrnuje 

zejména uzavření prostoru, který je ohrožen účinky mimořádné události, podílet se na 

řízení, usměrnění či regulaci dopravy a zároveň zamezení vstupu nepovolaným osobám do 

Struktura evakuačního 
střediska 

Velitel 

- příslušník HZS MSK  

Pomocníci 

- JSDH Raškovice 

- PČR - OO Nošovice 

- ZZS  

- neziskové organizace 

Doprovod 
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vymezeného prostoru a tím zabezpečit ochranu a ostrahu majetku. Společně s dalšími 

složkami se podílí na evidenci evakuovaných osob. 5 

V průběhu evakuace je třeba zajistit dopravní zabezpečení, které je realizováno místním 

dopravcem, s nímž je uzavřena smlouva či dohoda. 

Zdravotnická záchranná služba ze stanice Nošovice odpovídá za provedení zdravotnického 

zabezpečení evakuace, které spočívá v poskytnutí předlékařské zdravotnické pomoci 

a převozu do Nemocnice ve Frýdku-Místku. Také může během evakuace provádět 

hygienicko-epidemiologické opatření. 

Mediální zabezpečení evakuace spočívá ve varování obyvatelstva, předání potřebné 

tísňové informace a vydání pokynů obyvatelstvu, jak se chovat během evakuace. Na těchto 

dílčích úkolech se podílí obec Raškovice ve spolupráci se státní policií.  
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Závěr 

V dnešní moderní době riziko vzniku mimořádné události nelze zcela vyloučit, avšak lze 

jej minimalizovat. Pokud i přes veškerou snahu předcházet vzniku těchto situací, nastane 

mimořádná událost, je třeba zajistit její okamžité zdolání. Tato práce nastiňuje mimo jiné 

schéma činností vedoucích ke zdolání mimořádné události s využitím evakuace osob. 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat návrh plánu evakuace obyvatelstva pro základní 

školu v Raškovicích při úniku nebezpečné látky, se zaměřením na dislokaci a strukturu 

evakuačního a přijímacího střediska a odborné zabezpečení evakuace. Z důvodu velkého 

rozsahu tématu byl proces evakuace plánován pouze po zřízení evakuačního střediska 

a nikoli i zřízení přijímacího střediska.  

Součástí práce byla realizace taktického cvičení, na jehož námětu autorka spolupracovala 

s velitelem JSDH obce Raškovice. Cvičení simulovalo situaci dopravní nehody cisterny 

převážející tekutý hydroxid draselný s osobním automobilem. V důsledku této nehody 

došlo k úniku zmíněné nebezpečné látky v blízkosti areálu Základní školy Raškovice, 

následně čehož musela být provedena evakuace z tohoto objektu.  

Cvičení se zúčastnilo celkem 6 jednotek požární ochrany. Policie ČR – Obvodní oddělení 

Nošovice a Zdravotnická záchranná služba Frýdek – Místek – Nošovice byli jen 

informováni a cvičení se aktivně nezúčastnili. Řízenou evakuaci osob z objektu základní 

školy v Raškovicích provedla místní jednotka sboru dobrovolných hasičů. Během cvičení 

bylo celkem evakuováno 310 osob na místo shromažďování nacházející se na hřišti za 

budovou školy, protože z důvodu stanovení nebezpečné zóny na 50 metrů nebylo možno 

využít hřiště nacházející se v přední části areálu školy.   

Ke zřízení evakuačního střediska byl na základě metody vícekriteriálního hodnocení 

variant vybrán objekt Hotelu Ondráš, který disponuje sálem o kapacitě 300 osob a je tedy 

vhodné jej využít k evakuaci vyššího počtu osob. Zřízení evakuačního střediska zajistí 

JSDH ve spolupráci s krizovým štábem obce, pokud byl aktivován. V případě potřeby by 

se zapojila Policie ČR – Obvodní oddělení Nošovice a Zdravotnická záchranná služba ze 

stanice Nošovice.  

S případným převozem evakuovaných osob z místa shromažďování do evakuačního 

střediska může vypomoci taktéž místní JSDH se svým dopravním automobilem.  
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Provedené taktické cvičení, v rámci kterého byla zrealizována evakuace objektu základní 

školy, přineslo řadu podstatných zjištění. K cvičné evakuaci došlo v zimním období, proto 

nebylo možné žáky vyvézt ze školy bez zimního oblečení. Musela být tedy provedena 

řízená evakuace, během níž žáci navštěvovali šatny postupně a zajistila se tak bezpečnost 

evakuovaných žáků. Protože byla nasimulovaná situace, kdy nebylo možno vyvézt žáky 

před budovu školy, ale muselo se využít hřiště za školou, šlo využít pouze jedinou 

únikovou cestu z objektu. V případě převážení žáků do evakuačního střediska by byli 

hasiči nuceni rozstřihnout plot v zadní části areálu školy, aby se evakuované osoby mohly 

přemístit do případně vzniklého evakuačního střediska.  

Výše zmíněné poznatky slouží nejen škole, která si tímto ověřila, spolupráci personálu 

s hasiči, ale také zjistili, že zvládnou osoby nacházející se v objektu bezpečně a včasně 

evakuovat do bezpečí. Místní jednotka sboru dobrovolných hasičů si mimo jiné ověřila 

spolupráci s dalšími JPO při zdolávání mimořádné události v souvislosti s únikem 

nebezpečné látky a vyprošťováním osoby uvězněné v osobním automobilu. 

Na základě tohoto cvičení byl vypracován návrh plánu evakuace. Nejvhodnějším objektem 

ke zřízení evakuačního střediska byl metodou vícekriteriálního hodnocení variant 

vyhodnocen Hotel Ondráš, ve kterém se nachází restaurace s funkční kuchyní a recepcí 

hotelu, která je v provozu 24 hodin denně. Sál nacházející se v objektu disponuje kapacitou 

300 míst k sezení. V rámci prostorového uspořádání evakuačního střediska lze plochu sálu 

využít jak k evidenci a podávání informací evakuovaným osobám, tak i jako prostor pro 

evakuované osoby a základní občerstvení pro osoby nacházející se v prostorách 

evakuačního střediska. V blízkosti sálu se nachází toalety, které lze využít jako hygienické 

zázemí evakuačního střediska a kancelář, kterou lze užít jako místo zdravotnické pomoci. 

Struktura evakuačního střediska je stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380 ze dne 

9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Obsluhou evakuačního 

střediska je příslušník HZS MSK, který je velitelem evakuačního střediska a vypomáhá mu 

obslužný personál složen z členů JSDH Raškovice, PČR – Obvodní oddělení Nošovice, 

Zdravotnická záchranná služba Frýdek – Místek – Nošovice. Na odborném zabezpečení 

evakuace se podílejí výše zmíněné složky IZS.  
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