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Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015, 63s. 

Bakalářská práce se zabývá plánováním evakuace a nouzového přežití na úrovni obce s 

rozšířenou působností. Plánování je vztaženo k přirozené povodni v povodí řeky Ostravice. 

Teoretická část se zabývá vymezením řešené problematiky. Praktická část se zabývá srovnáním 

řešení evakuace a nouzového přežití v Havarijním plánu Moravskoslezského kraje, Krizovém 

plánu obce s rozšířenou působností Ostrava a Digitálního povodňového plánu obce s rozšířenou 

působností Ostrava. Cílem práce je sjednotit a navrhnout strukturu Plánu evakuace a Plánu 

nouzového přežití. 
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Úvod 

Povodně jsou nejčastější mimořádné události na území České republiky. Je velmi 

důležité, aby člověk byl na tyto události připraven, a k tomu slouží plánování opatření pro 

zmírnění nebo úplné potlačení projevů mimořádné události, které zároveň dbají na ochranu 

obyvatelstva, kulturního dědictví, majetku a životního prostředí. 

V bakalářské práci je řešena problematika plánování evakuace a nouzového přežití 

v záplavovém území řeky Ostravice, a to v Havarijním plánu Moravskoslezského kraje, 

Krizovém plánu obce s rozšířenou působností Ostrava a Digitálním povodňovém plánu obce 

s rozšířenou působností Ostrava.  

Výstupem práce je návrh struktury plánů evakuace a nouzového přežití tak, aby struktura 

byla využitelná na úrovni kraje a úrovni obce s rozšířenou působností.  

Cíl práce: 

 Provést rešerši stávajících plánů a platných právních norem pro řešení evakuace a 

nouzového přežití. 

 Analyzovat současný stav plánování evakuace a nouzového přežití v Havarijním plánu 

kraje, Krizovém plánu obce s rozšířenou působností a Digitálním povodňovém plánu 

obce s rozšířenou působností. 

 Stanovit kritéria pro posouzení plánů evakuace a nouzového přežití v Havarijním plánu 

kraje, Krizovém plánu obce s rozšířenou působností a Digitálním povodňovém plánu 

obce s rozšířenou působností. 

 Navrhnout strukturu plánů evakuace a nouzového přežití pro využití v Havarijním plánu 

kraje, Krizovém plánu obce s rozšířenou působností a Digitálním povodňovém plánu 

obce s rozšířenou působností. 

  



2 
 

1 Rešerše 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, Havarijní 

plán Moravskoslezského kraje [20] 

Tento dokument popisuje činnosti a opatření, které jsou zapotřebí k zmírnění nebo 

odstranění následků mimořádných událostí a které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 

stupně poplachu. 

 Plán řeší evakuaci a nouzové přežití v rámci zvláštní části „Plány konkrétních činností“. 

Plán evakuace obsahuje zásady provádění evakuace, rozsah evakuačních opatření, zabezpečení 

evakuace, orgány pro řízení evakuace, přehled evakuačních míst a rozdělení odpovědnosti za 

provedení evakuace. V Plánu nouzového přežití je řešeno nouzové, ubytování, nouzové 

zásobování potravinami a pitnou vodou, nouzové služby obyvatelstvu, nouzové dodávky 

energií, organizování humanitární pomoci a rozdělení odpovědnosti za provedení opatření 

nouzového přežití. 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, Krizový 

plán obce s rozšířenou působností Ostrava[19] 

Plán je zpracován pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Ostrava. Jedná se 

o soubor postupů, metod a opatření, které se užívají při předcházení, přípravě a odezvě při 

krizových situacích. 

V operativní části se zabývá rozpracováním typových plánů pro jednotlivé identifikované 

hrozby a mimo ně řeší plánování evakuace a nouzového přežití, podobně jako plán konkrétních 

činností.  

Plán evakuace obyvatelstva řeší zásady provádění evakuace, přehled hlášení podávaných 

nadřízenému evakuačnímu orgánu, předpokládané počty evakuovaných osob v evakuačních a 

příjímacích střediscích, přehled evakuačních orgánů a zařízení, zabezpečení evakuace, 

záznamy o průběhu evakuace, záznamy o zprávách a hlášeních v průběhu evakuace a 

doporučený obsah evakuačního zavazadla. Plán nouzového přežití se zabývá nouzovým 

ubytováním, nouzovým zásobováním potravinami, poskytnutím základních služeb 

obyvatelstvu, nouzovými dodávkami energií, organizováním humanitární pomocí a rozdělení 

odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 

Povodňový plán Obce s rozšířenou působností Ostrava[21] 

Dokument řeší odvrácení nebo zmírnění povodňových škod ve správním území města 

Ostravy. Jedná se o základní dokument pro řízení ochrany před povodněmi. 

V organizační části je řešen způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích 

prostředků, je zde řešena evakuace a nouzové přežití. 

SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D., Havarijní 

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

Autoři se v publikaci zabývají dokumenty potřebnými k plánování a řešení nastalých 

mimořádných událostí. Řešenými dokumenty jsou havarijní plány, poplachové plány, plány 

konkrétních činností a povodňové plány. Cílem publikace je sjednocení obsahu plánu a 

terminologie. 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI 

Spektrum, 2005, 140 s. ISBN 80-866-3470-1. [1] 

Autorka v této publikaci řeší ochranu obyvatelstva jako komplex opatření, která jsou 

prováděna při mimořádných událostech a za krizových stavů. 

ŘEHÁK, D., FOLWARCZNY, L., Východiska technického a organizačního 

zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2012, 89 s. 

ISBN 978-80-7385-117-0.[2] 

Publikace se zabývá technickým a organizačním zabezpečením ochrany obyvatelstva. 

Řeší především varování a vyrozumění, dlouhodobou evakuaci, nouzové zásobování pitnou 

vodou a ukrytí obyvatelstva improvizovanou formou, obsahuje i kapitolu o historii a 

současnosti ukrytí obyvatelstva. 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC V., Právní rámec krizového managementu. 2. vyd. 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 97 s. ISBN 978-80-86634-67-8. [3] 

Autoři se v této publikaci zabývají systémem krizového řízení v České republice. Jsou 

zde popsány vzájemné vazby mezi orgány krizového řízení. 
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ŠENOVSKÝ, M., ORAVEC, M., ŠENOVSKÝ, P., Teorie krizového managemantu. 

1. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2012, 115 s. ISBN 978-80-7385-108-8. [4] 

Kolektivní monografie se zabývá základními teoretickými předpoklady krizového 

managementu. Publikace charakterizuje pojem riziko a navrhuje metody pro analýzu rizika.  
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2 Právní rámec 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních 

zákonů [6] 

Zavázání občanů České republiky budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku za 

dodržování nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, rovnoprávnosti občanů, kteří 

jsou si vědomi svých povinností a zodpovědnosti vůči celku. 

Ústavní zákon říká, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní 

stát, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Zdrojem veškeré státní 

moci je lid, který moc vykonává pomocí moci zákonodárné, výkonné a soudní. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů [7] 

Zákon říká, že základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti 

České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a 

majetkových hodnot.  

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993, o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR [8] 

Vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České 

republiky. 

Zákon č. 239/2000 Sb., O integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů [9] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných 

a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen "krizové stavy").  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů [10] 
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Zákon stanoví zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému při 

společném zásahu, zásady spolupráce operačních středisek základních složek, podrobnosti o 

úkolech operačních a informačních středisek, obsah dokumentace integrovaného záchranného 

systému, způsob zpracování dokumentace a podrobnosti o stupních poplachů poplachového 

plánu. Dále pak řeší způsob krizové komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému 

a zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího 

havarijního plánu.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů [11] 

Zákon se zabývá postupy pro zřizování zařízení civilní ochrany včetně odborné přípravy 

personálu, dále nám říká, jaké jsou způsoby informování právnických a fyzických osob o 

charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu provedení, dále pak 

zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění. Řeší také způsob evakuace a její 

zabezpečení, zásady postupu poskytování úkrytů a požadavky na ochranu obyvatelstva v 

územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené 

požadavky civilní ochrany. V příloze 3. jsou uvedeny zvláštnosti v provedení evakuace v rámci 

povodňové ochrany 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů [12] 

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územně 

samosprávních celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové 

situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením. 

Tento zákon upravuje určování, ochranu evropské kritické infrastruktury a zpracovává 

příslušné předpisy Evropské unie. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů [14] 

Tento zákon řeší ochranu povrchové a podzemní vody, stanovuje podmínky pro 

hospodárné využití vodních zdrojů a pro zlepšení kvality povrchových a podzemních vod, dále 
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pak vytvoření podmínek pro snižování účinků povodní a sucha zajistit bezpečnost vodních děl. 

Důležité je také zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [13] 

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů 

a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních 

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů [15] 

Vláda nařizuje označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů 

obsahující zvláštní skutečnosti a postupy při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi. 
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3 Pojmy 

Mimořádná událost – „Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a haváriemi ohrožujícími život, zdraví, majetek a životní prostředí a vyžadují 

neodkladní provedená záchranných a likvidačních prací.“[10] 

Krizová situace – „Jedná se o mimořádnou událost podle zákona o integrovaném 

záchranném systému, při které může dojít k narušení kritické infrastruktury nebo jiná 

nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.“[13] 

Krizové stavy – tento pojem udává mez mimořádné události a krizové situace, kdy 

vyhlášením jednoho z krizových stavů přechází mimořádná událost do krizové situace.[13],[10] 

Krizovými stavy jsou: stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.[13] 

Každý z těchto stavů je vyhlašován jen na určitou dobu a jen orgánem, který má pro vyhlášení 

pravomoc. Stav nebezpečí je vyhlašován hejtmanem kraje nejvýše na 30 dnů a vyhlašuje se pro 

celý kraj nebo jeho část. [13] Nouzový stav vyhlašuje vláda (předseda vlády) na dobu nejdéle 

30 dnů pro celý stát nebo jen vymezené území státu.[8] Stav ohrožení státu vyhlašuje parlament 

na návrh vlády pro celý stát. Doba trvání není omezena.[8] Válečný stav vyhlašuje parlament 

pro celé území státu, doba trvání není omezena.[8][7] Pro řešení krizových stavů a 

mimořádných událostí jsou vytvářeny dokumenty, které pomáhají tyto situace řešit. V práci je 

pracováno s níže popsanými dokumenty. 

Krizový plán kraje (dále jen „KPK“) – soubor dokumentů, které obsahují popis a 

analýzu hrozeb na území kraje, dále pak soubor krizových opatření, který zajistí ochranu 

obyvatelstva a jiných důležitých subjektů, zmírní nebo odstraní následky krizových situací. Je 

zpracován hasičským záchranným sborem kraje, který jej předkládá bezpečnostní radě kraje a 

po projednání jej schvaluje hejtman kraje. [13] 

Krizový plán obce s rozšířenou působností (dále jen „KP ORP“) – Jedná se o 

dokument, který rozpracovává KPK, a to na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností 

(dále jen „ORP“). Plán po zpracování Hasičským záchranným sborem kraje je projednán 

v bezpečnostní radě ORP a dále schválen starostou (primátorem).[13] 

Havarijní plán kraje (dále jen „HPK“) – soubor plánovaných opatření k provádění 

záchranných a likvidačních prací, a dalších opatření na daném území při vyhlášení třetího nebo 
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zvláštního stupně poplachu. Jako dokument zpracovávaný podle zvláštních předpisů, je 

využitelný pro řešení krizových situací a je zahrnován do operativní části krizového plánu.[10] 

Povodňový plán ORP (dále jen „PP ORP“) – jedná se o dokument, který obsahuje 

„způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění 

odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahuje způsob 

zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a 

ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených 

základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové 

aktivity.“[15] Je zpracován povodňovou komisí ORP. [15]  

3.1 Evakuace a nouzové přežití 

„Evakuace zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů 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.“ [12]  

V záplavových územích, kde hrozí nebezpečí přirozené povodně nebo zvláštní povodně, 

se vychází z hydrologických výpočtů, z analýzy povodňového ohrožení, z dostupných podkladů 

správců povodí a správců vodních toků, aby se zjistila velikost území, které bude dotčeno 

povodní a kde je nutné zajistit evakuaci ohroženého obyvatelstva.[1]  

Evakuace území za přirozené nebo zvláštní povodně se zahajuje na základě rozhodnutí 

územně příslušných povodňových orgánů podle zpracovaných povodňových nebo havarijních 

plánů. V případě je-li vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav na ohroženém území se evakuace 

zahajuje na základě rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy.[1] [10] 

„Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s 

výjimkou osob podílejících se na záchranných pracích a na řízení evakuace nebo vykonávající 

jinou neodkladnou činnost.“[12] Evakuace se neprovádí v případě těchto krizových 

situací - nedostatek potravin, epidemie, epizootie, životu nebezpečné znečištění zdrojů pitné 

vody, půdy, rozsáhlých poruchách na energetické soustavě v těchto případech a jím podobným 

se opatření provádějí v prostoru mimořádné události nebo krizové situace. [1] 
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Přednostně se evakuace plánuje pro [12]: 

– Děti do 15 let a doprovod 

– Pacienty ve zdravotnických zařízeních a doprovod 

– Osoby umístění v sociálních zařízeních a doprovod 

– Osoby zdravotně postižené a doprovod 

Evakuace

 

Rozsah

 

Délka trvání

Způsob realizace

 

Výběr osob

 

Objektová

 

Plošná

 

Dlouhodobá

 

Krátkodobá

 

Samovolná

 

Řízená

 

Všeobecná

 

Selektivní

 

Způsob ukrytí

 

Vyvedení

 

Přímá

 

S ukrytím

 
 

Obrázek 1. Rozdělení evakuace [Zdroj vlastní] 

Evakuaci lze rozdělit podle několika kritérií, které jsou přehledně shrnuty v obrázku 1. 

Rozdělení evakuace. Vysvětlení jednotlivých kategorií je níže v textu [1].  
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Rozsah je hodnocen podle velikosti evakuovaného území jako[20]: 

– Evakuace objektová – evakuace jedné budovy nebo malý počet budov 

– Evakuace plošná – část či celý větší územní prostor (obvod, urbanistický celek) 

Podle výběru osob[20]: 

– Evakuace všeobecná – podléhají jí všechny skupiny ohroženého obyvatelstva 

– Evakuace selektivní – jenom vyjmenované skupiny osob (děti, ženy, zaměstnanci 

určitých útvarů, pacienti z lůžkových částí, osoby tělesně postižené, osoby staré atp.) 

Podle délky, po kterou jsou obyvatelé mimo domov[20]: 

– Krátkodobá – počítá se s pobytem evakuovaných mimo domov do 24 hodin. Zajišťuje se 

zdravotní ošetření, podání informací, poskytnutí stravy, případně poskytnutí přikrývek 

anebo přístřeší. 

– Dlouhodobá – předpokládá se pobyt mimo domov v rozmezí větším jak 24 hodin. 

Zabezpečuje se nouzové ubytování, stravování a další prvky nouzového přežití 

obyvatelstva (opatření k ukrytí a k zajištění výdeje prostředků individuální ochrany). 

Z hlediska stupně organizovanosti prováděné evakuace rozlišujeme[20]: 

– Evakuaci samovolnou – obyvatelstvo se přemisťuje dle vlastního uvážení 

– Evakuaci řízenou – evakuace, která je řízena kvalifikovanými pracovníky, kteří dělají 

přípravu a provedení evakuace. Výhodou je její rychlost a přehlednost, vyšší bezpečnost 

a nižší majetková újma osob. 

K zajištění spolehlivého provedení evakuace je nutné, aby byla zabezpečená v oblastech 

dopravy, zdravotnické péče, sociálních služeb a aby byla zabezpečena bezpečnost během 

evakuace (pořádkové zabezpečení) dle §13 vyhlášky č. 380/2002 Sb.[12]  

Pro provedení evakuace jsou nutná evakuační místa, viz[12], která nám zajistí přemístění 

osob z ohroženého území, prostředky pro nouzové přežití a nutnou evidenci evakuovaných 

osob, která umožní přehled o obyvatelích v lokalitě a jejich umístění v evakuačních střediscích. 



12 
 

Evakuační středisko – jedná se o prostor vyhrazený mimo evakuační zónu, který má za 

cíl shromažďovat evakuované osoby a těm, kteří nemají možnost vlastního ubytování, poskytují 

ubytování nouzové. Objekt sloužící jako evakuační středisko, je zřetelně označen znakem 

civilní ochrany, což je modrý trojúhelník na oranžovém poli.[12] 

Evakuační zóna -  jedná se o evakuovanou oblast, která je ohrožena mimořádnou 

událostí nebo krizovou situací a provádějí se na ní záchranné práce s cílem ochrany zdraví a 

životů osob na území. 

Uzávěra – používá se pro uzavření a zabránění vniknutí nepovolaným osobám do 

evakuační zóny. 

Místo shromažďování - místo pro shromáždění evakuovaných osob, může být uvnitř 

evakuační zóny nebo vně, odtud je zajištěn převoz do evakuačního střediska. Tento pojem je 

definován § 14 odst. (3) vyhlášky č. 380/2002 Sb. Je známý také pojem „Shromaždiště“ dle 

§5 vyhlášky č. 328/2001 Sb., který je používán především při evakuaci objektů velitelem 

zásahu. 

Přijímací středisko – objekt sloužící k evidenci, informování a přerozdělování 

evakuovaných osob, nachází se v příjmovém území a je stejně jako evakuační středisko 

označeno znakem civilní ochrany.[12] 

Místo nouzového ubytování – smluvně zajištěné zařízení nebo určené zařízení k 

přechodnému pobytu evakuovaných osob. Tímto zařízením se mohou stát i dobrovolně 

nabídnuté domácnosti občanů.[12]  

Nouzové přežití je hlavní částí ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a 

krizových situacích. Bývá zpravidla realizováno nouzovým ubytováním obyvatelstva, 

nouzovým zásobováním potravinami a pitnou vodou, dále pak zásobování hygienickými 

potřebami a poskytováním základních služeb jako jsou nouzové dodávky energií, zdravotnické 

péče nebo organizováním humanitární pomoci. [1] Opatření nouzového přežití jsou spjatá s 

opatřením evakuace. 
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Evakuační zóna Příjmové území

Místo shromažďování

Místo shromažďování

Evakuační středisko

Přijímací středisko

Místo nouzového ubytování

Místo nouzového ubytování

Uzávěra

Uzávěra

Evakuovaná osoba

 

Obrázek 2 Evakuační místa [Zdroj vlastní] 

Za realizaci nouzového přežití v dané oblasti (např. nouzové zásobování vodou) je 

zodpovědná odpovědná osoba (podle písemných dohod s orgány krizového řízení) pro danou 

oblast.[1] Cílem opatření je nejrychlejší a hromadné uspokojení základních potřeb postiženého 

obyvatelstva.  

Nouzové ubytování - jedná se o náhradní ubytovací místa určená pro evakuované osoby. 

V prvé řadě jsou využívány objekty, kde se může zajistit jak ubytování, tak stravování a 

hygienické vybavení, nejčastěji to jsou ubytovny, hotely, internáty nebo jiná školská a rekreační 

zařízení. Většinou jsou zaplňovány budovy v majetku obce, měst a kraje. Dále se mohou 

využívat objekty s hygienickým vybavením a s prostory pro umístění lůžek (školy, kulturní 

zařízení), mobilní zařízení jako maringotky, stany, přístřešky. [1] 

Nouzové zásobování základními potravinami – jsou řešena regulačními opatřeními v 

zásobování obyvatelstva, zásobováním pouze základními druhy potravin. Pro náhradní 

stravování jsou využívána stálá stravovací zařízení jako restaurace, menzy atp. nebo mobilní 

stravovací zařízení (pojízdné kuchyně). 
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Nouzové zásobování pitnou vodou – je důležité především zajistit nezbytné množství 

vody požadované jakosti, v případě že stávající systém je částečně nebo zcela mimo provoz. 

Nouzové zásobování pitnou vodou pro první dva dny je 5 litrů na osobu a den a od třetího dne 

je to 10 až 15 litrů na den a osobu. Pro poskytnutí vody se používají narušené vodovodní 

systémy, které jsou provizorně opraveny nebo soupravy pro desinfekci vody, dále se používají 

cisterny pro dovoz pitné vody nebo dodávky vody balené. Mohou se také použít mobilní 

úpravny vody nebo jiná technologická zařízení. Je vhodné tyto způsoby poskytnutí pitné vody 

v nouzovém zásobování různě kombinovat.[1] 

Pro účely nouzového zásobování vodou je vytvořena služba pro nouzové zásobování 

vodou, která se řadí do ostatních složek integrovaného záchranného systému. [10] Jejími úkoly 

jsou: zabezpečení nouzového zásobování vodou, realizace zabezpečovacích a likvidačních 

prací na zařízeních sloužících k zásobování vodou, dále pak vytvoření preventivních opatřeních 

proti vniknutí nebezpečných látek do podzemních a povrchových vod a půdy. Řeší také 

likvidaci ohrožení a havarijních úniků závadných látek do podzemních a povrchových vod a 

půdy, a mají na starost vyhledávání dalších zdrojů vody a zřizování jímacích objektů pro 

nouzové zásobování.[1] 

Pro zajištění funkčnosti nouzového zásobování vodou po vyhlášení krizového stavu jsou 

k dispozici pohotovostní zásoby, které jsou nad rámec běžných možností provozovatelů. Jedná 

se o prostředky pro rozvoz pitné vody, pro úpravu vody, případně pro její dekontaminaci, 

čerpací agregáty, náhradní zdroje energie, mobilní trubní rozvody (suchovody), dále zařízení 

pro čerpání kontaminované vody, zařízení pro vyhledávání náhradních vodních zdrojů a 

zjišťování kontaminantu ve vodě a půdě.[1] 

Nouzové dodávky energií -  jedná se především o plyn, elektřinu a dodávky tepla, které 

se při mimořádných událostech a krizových situacích řídí touto legislativou: 

– Zákon č. 458/2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

– Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech 

havarijního plánu 

– Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství 
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– Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze 

v teplárenství 

U elektrické energie se řídí podle vypínacího a regulačního plánu. Omezení podle 

regulačního plánu se nevztahují na technologickou vlastní spotřebu pro výrobu elektřiny a 

dodávku tepla.[17] Provozovatelé distribučních soustav použijí regulační, vypínací a 

frekvenční plány, tak aby nedošlo ke stavu nouze. 

Regulační plán je omezení odběru elektřiny zákazníkům. Podle toho do jakého 

regulačního stupně spadají.[17]  

Vypínací plán je vypnutí části zařízení pro přenos elektřiny nebo její distribuci, to 

znamená, že zákazníci jsou od elektřiny odpojeni. Provádí jej technický dispečink 

provozovatele soustavy. Vypínání se provádí podle vypínacích stupňů, které charakterizují 

procentní velikost vypínaného výkonu vztažené k ročnímu maximu zatížení sítě.[17]  

Plyn je dodáván podle odběrových stupňů. 

Odběr tepla je regulován pomocí odběrových diagramů k jednotlivým regulačním 

stupňům. 

Nouzové základní služby obyvatelstvu -  zabezpečují se přednostně pro osoby umístěné 

ve zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče. Jsou zajišťovány zdravotnické služby, 

sociální služby, dopravní služby, pohřební služby, technické služby atp. Vede se přehled 

vybraných poskytovatelů služeb (včetně adres a kontaktů).[1] 

Organizování humanitární pomoci – jedná se o pomoc poskytnutou za mimořádné 

události nebo krizové situace. Tato pomoc je poskytována bezplatně formou věcných nebo 

finančních prostředků, služeb nebo speciálních prací. [1] 
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3.2 Povodeň 

Povodeň - je definována jako „přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo 

jiných povrchových vod, při kterém se voda vylévá z koryta a je schopna způsobit 

škody“.[15][14]  

Dělení povodní [15]: 

– Přirozené – jsou způsobeny přírodními jevy, táním sněhu, dešťovými srážkami nebo 

chodem ledů.  

– Zvláštní – dochází k nim při řešení kritické situace na vodním díle, poruchou nebo havárii 

na vodním díle. 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity dle 

§64 zákona č. 254/2001 Sb.[15] Jednotlivé stupně jsou řešeny níže v samostatné kapitole. 

Povodeň končí odvoláním stupně povodňové aktivity. Může nastat odvolání třetího 

stupně povodňové aktivity a tím je povodeň ukončena, nebo odvoláním druhého stupně aktivity 

s tím, že stupeň aktivity byl snížen z třetího stupně na druhý. [15][14] 

Pro řešení krizových situací je nutné znát území, které může být povodní zasaženo a 

zaplaveno. Jedná se o záplavové území řešené v samostatné kapitole. Pro účely plánování 

v oblasti vod jsou použity mapy povodňového rizika, které obsahují vyznačení potencionálních 

nepříznivých následků povodní podle povodňových scénářů.  

Záplavové území 

Jedná se o území, které je „administrativně určeno a při výskytu přirozené povodně může 

být zaplaveno vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku 

vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a 

předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.“[15] 

V záplavovém území platí jistá omezení, a to především v aktivní zóně. „Aktivní zóna je 

stanovena vodoprávním úřadem na podnět správce vodního toku, a jedná se o území, kde je 

možný nebezpečný povodňový průtok.“[15] Omezení v aktivní zóně mohou být: zákaz 

provádění stavby v aktivní zóně mimo vodních děl, těžit nerosty, skladovat odplavitelný 
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materiál, zřizovat oplocení a zřizovat kempy, tábory nebo jiná dočasná zařízení pro ubytování. 

Mimo aktivní zónu v záplavovém území mohou být nařízená opatření obecné povahy.[15] 

Stupně povodňové aktivity 

Jedná se o „míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity, jimiž jsou 

zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní 

nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu“.[15] 

První stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti) – „Nastává při nebezpečí přirozené 

povodně a zaniká, když pominou příčiny takového nebezpečí.“[15] Tento stav vyžaduje zvýšení 

pozornosti na vodním toku nebo jiném zdroji nebezpečí. Průběh situace sleduje hlásná a 

hlídková služba, která při prvním stupni povodňové aktivity zahajuje svoji činnost.[15] 

Druhý stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti) – „Vyhlašuje, když nebezpečí 

přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 

Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle 

z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před 

povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se 

opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.“[15] 

Třetí stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení) – „Vyhlašuje se při bezprostředním 

nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; 

vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle 

z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové 

zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo 

evakuace.“[15] 

„Vyhlášení druhého a třetího stupně na svém územním obvodu provádějí povodňové 

orgány.“[15] 
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Povodňové riziko 

Nejen na našem území jsou velkým problémem povodně, které mohou být různých typů 

dle řešené oblasti vnitrozemské nebo pobřežní. Za účelem ochrany před povodněmi a vytvoření 

map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, které znázorňují možné nepříznivé 

následky související s různými povodňovými scénáři, byla vytvořena „Směrnice Evropského 

parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových 

rizik“. Cílem této směrnice je posouzení povodňového rizika i na nejmenším toku, a zhodnocení 

potřeby dalších opatření pro ochranu před povodněmi. Jedním z cílů je i vytvoření plánu pro 

zvládání povodňových rizik, které by měli tvořit součást správy povodí. Plány jsou zaměřeny 

především na prevenci, ochranu, připravenost, povodňové předpovědi a systém včasného 

varování. Členské státy Evropské unie by měly plány pro zvládání povodňových rizik dokončit 

do 22. prosince 2015. [18]  

Povodňové riziko je dle směrnice 2007/60/ES, kombinace pravděpodobnosti výskytu 

povodně a jejich účinků na životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, kulturní dědictví a 

hospodářskou činnost. Pro zvládání tohoto rizika je nutné vymezit oblasti, u kterých je riziko 

největší. [14], [18] 

Zpracovávají se mapy povodňového nebezpečí, které vymezují území podle jednotlivých 

povodňových scénářů, s využitím stanovených záplavových území. Mapy povodňových rizik 

obsahují vyznačení potencionálních nepříznivých následků povodní podle povodňových 

scénářů. [14],[18]  

Plány pro zvládání povodňových rizik jsou součástí plánování v oblasti vod a zohledňují 

různá hlediska, jako jsou náklady a přínosy, rozsah a průběh povodní, retenční schopnost 

záplavového území a jiné. Zabývají se především zvládáním povodňových rizik a soustřeďují 

se na prevenci, ochranu, připravenost, povodňové předpovědi a systém včasného varování.[14], 

[18] 
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4 Charakteristika vybraného území 

Pro řešení evakuace a nouzové přežití je práce zaměřena na povodí řeky Ostravice v ORP 

Ostrava která leží v Moravskoslezském kraji na severovýchodě České republiky. Ostrava je 

třetí největší město České republiky s rozlohou 214.23 km2. Žije zde cca 304 000 evidovaných 

osob k 1.1.2014.[23] Jedná se o největší město Moravskoslezského kraje ležící na soutoku 

Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. ORP Ostrava tvoří 23 městských obvodů: viz Příloha 1. a 

Obrázek 3. 

 

Obrázek 3 Městské obvody [29] 

Kromě již zmíněných řek se na území Ostravy nachází značné množství říček a potoků, 

jako je například Porubka, Polančice, Ščučí, Černý potok a Plesenský potok. Na území Ostravy 

se nacházejí také přírodní rezervace, jako je Štěpán, Martinský mokřád, přírodní památka 

Turkov a chráněná krajinná oblast Poodří. Všechny tyto řeky, potoky a říčky patří do povodí 

Odry.[24] 

. 
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Povodí řeky Ostravice je jedním z největších přítoků řeky Odry. Řeka Ostravice pramení 

na Moravsko-slovenském pomezí v 720 m.n.m.[24]  

 Její délka je 65,1 km z toho 6 km tvoří přehradní nádrž Šance. Řeka protéká městem 

Ostrava, konkrétně městskými částmi Hrabová, Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská 

Ostrava a Ostrava Jih.  

Řešení evakuace a nouzového přežití jsou v této práci zaměřeny na území městských 

částí, kterými řeka protéká. Viz Obrázek 3 

4.1 Demografická charakteristika 

Charakteristika sleduje množství obyvatel na posuzovaném území, které může být 

ohroženo přirozenou povodní, a je tedy nutné tyto osoby evakuovat a poskytnout jim nouzové 

přežití. Viz Příloha 2 

K celkovému počtu 325 000 evidovaných osob k 1.12.2014.[23] Ostravy sledované části 

tvoří 58,8 %. Nejvíce ohrožených obyvatel je v obvodu Slezská Ostrava. 

Celkový počet obyvatel na sledovaném území je cca 177 000 ke dni 26.3.2011 

viz [25] - [28] z toho ohrožených přirozenou povodní je 37 368 obyvatel dle havarijního plánu 

Moravskoslezského kraje. [20] Evakuace je plánovaná pouze pro obyvatele, kteří se nemohou 

samovolně evakuovat a evakuace se musí vést řízenou formou.  

4.2 Bezpečnostně významné objekty 

Bezpečnostně významné objekty, jsou objekty, které mají pro řešené území význam. Tyto 

objekty vlastním narušením mohou narušit dodávku základních služeb obyvatelstv, a může 

dojít k nedostatku v území. Můžeme je rozdělit na ohrožené objekty a ohrožující objekty. 

Ohrožené objekty jsou objekty ohrožené mimořádnou událostí, a to povodní nebo jiným 

nebezpečím, a nedochází k sekundárnímu ohrožení okolí. Jedná se o: rodinné domy, panelové 

domy, kulturní památky, výrobní prostory aj. Můžeme je rozdělit do kategorií Q5, Q20, Q100 

a jiná ohrožení.   
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Pro vyjádření množství vody, která proteče územím v krátkém intervalu za 5, 20 a 100 let 

je použito označení průtoků Q5, Q20 a Q100. Jednotlivé průtoky nám mohou ohrozit objekty v 

území a jsou pro ně vytvořené scénáře v mapách povodňového nebezpečí. [19] 

Ohrožující objekty jsou objekty, které nám během povodně mohou zhoršit situaci 

v území. Jedná se o mosty, lávky přes koryta toků. U těchto objektů je nebezpečí nahromadění 

volného naneseného materiálu, který nám může způsobit vzedmutí hladiny, a tím sníží 

průtočnost. Během povodně se tyto objekty sledují. Do této kategorie se zařazují také objekty, 

u kterých povodeň může způsobit uvolnění nebezpečných látek. Přehled těchto objektů je 

uveden v  Příloha 3. 

Nejvíce ohrožených objektů je v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz. Na území celé 

Ostravy je povodní ohrožováno 2538 budov. Sledované území tedy tvoří necelých 25% z 

ohrožených objektů na území Ostravy.[19] 

Ohrožujících objektů je 20 a tvoří z celkového počtu 35 budov necelých 60 % na území 

města Ostravy. Nejsou zde započítány mosty a lávky. Viz Příloha 3. 

V záplavovém území se nachází také železniční trať, která tvoří železniční spojení na 

Slovensko. Její zaplavení značně omezí dopravu na toto území, ale nijak neohrozí sledované 

území. 

Pro území města Ostravy je důležité plánování evakuace a nouzového přežití, pro 

přípravu na mimořádné události (povodně). Toto plánování je řešeno v havarijním plánu MSK, 

krizovém plánu ORP Ostrava a digitálním povodňovém plánu ORP Ostrava. Zmíněné plány 

budou dále rozebírány a jejich struktura bude posuzována. 
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5 Struktura plánů evakuace a nouzového přežití 

Plánování evakuace a nouzového přežití je rozděleno na textovou a grafickou část. 

Textovou část obsahují části, které se liší podle plánu, který je zpracováván. V Havarijním 

plánu kraje textovou část tvoří Informační část, Operativní část a Plány konkrétních činností. V 

Krizovém plánu obce s rozšířenou působností je to Základní část, Operativní část a Pomocná 

část. U Digitálního povodňového plánu je tvořena Věcnou částí a Organizační částí. Pro 

přehlednost jsou používána různá schémata, mapy, tabulky nebo grafy, které tvoří část 

grafickou začleněnou do textové části. 

V Havarijním plánu kraje (dále jen „HPK“) jsou řešeny mimořádné události, které 

vyžadují provedení evakuace a nouzového přežití na území kraje při vyhlášení třetího nebo 

zvláštního stupně poplachu. Krizový plán obce s rozšířenou působností (dále jen „KP ORP“) 

se zabývá evakuací a nouzovým přežitím na úrovni ORP za krizových situací. Digitální 

povodňový plán obce s rozšířenou působností (dále jen „DPP ORP“) evakuaci a nouzové přežití 

řeší pro záplavové území daného ORP za povodně. 

V HPK je plánování evakuace a nouzového přežití řešeno v části plánů konkrétních 

činností, kde evakuace a nouzové přežití tvoří samostatný plán. Za účelem vytvoření 

samostatného plánu jak evakuace, tak nouzového přežití, jsou ve vyhlášce č. 328/2001 Sb. 

v příloze 1 části C odstavce g) a f) uvedeny části, které HPK musí obsahovat.  

Havarijní plán Moravskoslezského kraje (dále jen „ HP MSK) má plán evakuace a 

nouzového přežití rozpracován pro jednotlivá ORP na území MSK. Rozpracování plánu 

evakuace na úrovni ORP zabezpečují jednotlivé ORP pro území správního obvodu. Tyto obce 

se dále podílejí na zpracování KP ORP, dále v práci bude rozebíráno plánování evakuace v HP 

MSK a KP ORP Ostrava. Plán evakuace pro Moravskoslezský kraj je řešen pro ohrožení 

přirozenou a zvláštní povodní, avšak principy tohoto plánu lze použít i pro jiné typy ohrožení. 

Plán nouzového přežití v HP MSK navazuje na plánování evakuace v HP MSK. 

Krizové plány řeší situaci především nevojenského charakteru, kdy je nutné vyhlásit 

jeden z krizových stavů (stav nebezpeční, nouzový stav, stav ohrožení státu). Jsou 

zpracovávány pro mimořádné události dle zákona o integrovaném záchranném systému, nebo 

pro narušení kritické infrastruktury, jak evropské tak infrastruktury České republiky. 
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V KP ORP je evakuace a nouzové přežití řešeno v operativní části, která obsahuje přehled 

krizových opatření a způsob jejich provedení, plán nezbytných dodávek, způsob plnění 

regulačních opatření, přehled spojení, rozpracování typových plánů a přehled plánů 

zpracovaných podle zvláštních předpisů. Evakuace a nouzové přežití je v KP ORP plánováno 

formou typového plánu. Struktura plánu evakuace a nouzového přežití je stejná jako u HPK jen 

s rozdílem, že je rozpracována pro konkrétní ORP, kterého se KP ORP týká. 

KP ORP Ostrava je stejně jako HP MSK řešen pro přirozenou a zvláštní povodeň, s tím 

že principy v případě jiné hrozby mohou být použity. Dále bude v práci řešeno, zdali se 

informace v KP ORP Ostrava shodují s rozpracováním ORP Ostrava v HP MSK. 

DPP ORP jedná se o plán, který je vytvořen pro potřeby ochrany před povodněmi. 

Opatření ochrany před povodněmi mohou být preventivní a přípravná (prováděna mimo 

povodeň) nebo operativní (prováděna během povodně). Plán se zabývá především realizací 

protipovodňových opatření, které vyplývají z charakteristiky zájmového území, 

hydrologických údajů, druhu a rozsahu ohrožení, a stupňů povodňové aktivity. Evakuace a 

nouzové přežití je prováděno podle evakuačních plánů, které jsou součástí DPP a nebo KP. 

V DPP ORP Ostrava je plánování evakuace a nouzového přežití začleněno do organizační části 

„Zabezpečení evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich 

návrat“. DPP ORP Ostrava je v práci dále srovnáván a hodnocen dle HP MSK. 

Řešení evakuace a nouzového přežití není optimální. Části jednotlivých plánů jsou stejně 

nazvány, ale nikde není legislativou nebo metodikou řečeno, co by měly části obsahovat. 

V práci je plánování evakuace a nouzového přežití hodnoceno jako celek a následně jsou 

rozebrány jednotlivé části. 
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6 Kritéria pro posuzování řešených plánů a jejich posouzení 

Plánování evakuace a nouzového přežití je v HP MSK a KP ORP Ostrava řešeno formou 

samostatných plánů. DPP ORP Ostrava má plánování evakuace a nouzového přežití začleněno 

v obsahu celého plánu. Pro hodnocení byly části, které jsou v DPP ORP Ostrava řešeny, vyňaty 

a přiřazeny k jednotlivým bodům osnovy HPK dle vyhlášky č. 328/2001 Sb. viz Tabulka 2 a 

Tabulka 3. 

Informace o havarijním plánu MSK, krizovém plánu ORP Ostrava a digitálním 

povodňovém plánu ORP Ostrava byly porovnány mezi sebou, aby byly zřejmé základní 

informace viz Tabulka 1. V tabulce je uveden přehled základního právního základu, zpracovatel 

plánů a přehled doplňujících dokumentů, na které je odkazováno. Pro posouzení aktuálnosti 

plánů, je uveden cyklus aktualizace a rok provedení poslední aktualizace. Pro přehlednost je 

zde uvedena shoda s vyhláškou č. 328/2001 Sb., která nám říká, zdali je osnova plánu evakuace 

a nouzového přežití shodná s určeným „způsobem zpracování havarijního plánu kraje “v Příloze 

1. Pro přehlednost jsou uvedeny „formy vyhotovení“ plánů a to v tištěné verzi pro potřeby 

orgánů uvedených viz Tabulka 1. 

Při posuzování aktuálnosti byl jako základ brán krizový plán kraje, jehož aktuálnost je 

vyžadována právním předpisem (§19 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.). Aktualizace je prováděna 

ve čtyřletých cyklech. Takto aktualizovaný krizový plán ORP Ostrava a havarijní plán MSK je 

brán jako „aktuální“. Plány HP MSK a KP ORP Ostrava, které během posledních 4 let 

aktualizovány nebyly, jsou hodnoceny jako „neaktuální“. Z tTabulka 1 je patrné, že všechny 

plány jsou aktuální, jelikož byly aktualizovány v roce 2014 a 2015. DPP ORP je aktualizován 

jednou ročně dle legislativy, a je hodnocen jako aktuální, jelikož jeho poslední aktualizace 

proběhla 2015. Jelikož jsou plány aktuální, mohou být dále porovnávány mezi sebou. 

Způsob zpracování plánu evakuace a plánu nouzového přežití je dán 

vyhláškou č. 328/2001 Sb. v příloze 1 vyhlášky. Plány jsou součástí havarijního plánu kraje 

části C. Plány konkrétních činností (dále jen „PKČ“).KP ORP a DPP ORP nemají určenou 

osnovu plánování evakuace a nouzového přežití. Krizový plán ORP Ostrava se řídí podle 

PKČ havarijního plánu MSK a je přizpůsoben území ORP. Porovnání částí se způsobem 

zpracování podle HPK dle vyhlášky č. 328/2001 Sb. je viz Tabulka 2 a Tabulka 3. Z porovnání 
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jsou patrné části, které jsou řešeny samostatně. Pro lepší posuzování plánů je nutné se zaměřit 

především na jejich obsah, který je řešen níže v textu. 

Obsahy plánů evakuace a nouzového přežití byly porovnány a byl vytvořen ucelený 

přehled obsahu. Informace, které byly použity pouze v KP ORP nebo DPP ORP, byly označeny 

jako „navíc“. 

Ucelený přehled obsahu a částí navíc byl charakterizován jako „Obecný“ nebo 

„Specifický“ viz Tabulka 4 a Tabulka 5. 

Jako obecný údaj byl charakterizován údaj, který neobsahuje žádné konkrétní informace 

(data, rozpracování pro jednotlivá ORP) a lze jej využít i v ostatních plánech.  

Specifický údaj, je proměnlivý údaj dle úrovně zpracování (kraj, ORP, obec). Je konkrétní 

pro plánem řešenou oblast (území, typ plánu). Důvodem pro hodnocení údaje jako „specifický“ 

bylo také to, že údaje jsou čerpány z různých zdrojů (POVIS, Český statistický úřad nebo 

vlastní analýza dat) a data se neshodují i když řeší stejnou oblast. 

Pomocí „neřešeno“ byla označena absence údaje v plánu. Pomocí kritérií byl vytvořen 

přehled, jaký typ informací plány obsahují. Následně bylo subjektivně hodnoceno, jakým 

způsobem jsou části zpracovány. Bylo nutné stanovit odkud (HP MSK, KP ORP nebo DPP 

ORP) budou data brána viz Tabulka 4, Tabulka 5 a Tabulka 6 ve sloupci „Zdroj informací pro 

návrh“. V případě nedostatku obsahu jedné části může být část sloučena s částí jinou. 
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Tabulka 1 Přehled informací o HP MSK, KP ORP a DPP ORP pro plánování evakuace a nouzového přežití 

Plány Právní základ Zpracovatel Doplňující dokumenty Aktualizace 
Poslední 

aktualizace 

Shoda s vyhl. 

328/2001 Sb. 

Formy 

vyhotovení 

Havarijní 

plán kraje 

Zk.č. 239/2000 Sb. 

Hasičský 

záchranný 

sbor kraje 

Plán vyrozumění (HP MSK) 

1x za 4 roky 

dle KPK 
2014 Shoduje 

 součást KPK 

pro  BRK a KŠ 

Vyhl. č. 380/2002 Sb. 

Plán nouzového přežítí (HP 

MSK) 

Vyhl.č. 328/2001 Sb. 

Plán nezbytných dodávek (KP 

MSK) 

  

Plán individuální ochrany 

obyvatelstva (HP MSK) 

  

Narušení dodávek ropy (KP 

MSK) 
 OPIS kraje 

  

Plán psychologické a duchovní 

pomoci (HP MSK) 

Krizový plán 

ORP 

Zk.č. 240/2000 Sb. 

Hasičský 

záchranný 

sbor kraje 

Plán varování (KP ORP) 

1x za 4 roky 2015 
Částečná 

shoda 

pro příslušníky 

KŠ ORP Vyhl.č. 328/2001 Sb. Plán vyrozumění (KP ORP) 

Vyhl. č. 380/2002 Sb. 

Nouzové zásobování vodou (HP 

MSK) 
OPIS kraje 

NV č. 462/2000 Sb 

Plán nezbytných dodávek(KP 

ORP) 

  

Narušení dodávek ropy (KP 

MSK) 
součást KPK 

  

Plán psychologické a duchovní 

pomoci (HP MSK) 

Povodňový 

plán ORP 

Zk. č.254/2001 
Povodňový 

orgán ORP 
Plán spojení (DPP ORP) 

  

  

1x za rok 2015 Neshoduje 

Dotčené 

povodňové 

orgány (ORP) 

Vyhl. č. 380/2002 Sb. OPIS kraje 

Zk.č. 240/2000 Sb. 

ostatní 

účastníci dle 

vodního zákona  
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Tabulka 2 Porovnání osnovy plánů evakuace s legislativou 

  
HP K dle vyhl. 

MV 328/2001 Sb. 

Odpovídající části v jednotlivých plánech 

HP MSK KP ORP Ostrava PP ORP 

E
V

A
K

U
A

C
E

 

Zásady provádění 

evakuace 

Zásady provádění 

evakuace 

Zásady provádění 

evakuace 

Zásady provádění 

evakuace 

Rozsah 

evakuačních 

opatření 

Rozsah 

evakuačních 

opatření 

Předpokládané počty 

evakuovaných osob 

Nejsou uvedeny osoby 

pouze ohrožené a 

ohrožujíci objekty 

  Evakuační místa 

Počty evakuovaných 

osob v evakuačních a 

přijímacích 

střediscích 

Kapacity 

evakuovaných osob v 

evakuačních a 

příjímacích střediscích 

(povis) 

Orgány pro řízení 

evakuace a 

způsob 

vyrozumění  

Orgány pro řízení 

evakuace a 

způsob 

vyrozumění  

Přehled evakuačních 

orgánů a zařízení 

(tabulka) 

Orgány pro řízení 

evakuace 

Zabezpečení 

evakuace  

Zabezpečení 

evakuace  

Dopravní zabezpečení Organizace dopravy 

Zdravotní 

zabezpečení 
  

Pořádkové 

zabezpečení 
  

Rozdělení 

odpovědnosti za 

provedení 

evakuace 

Rozdělení 

odpovědnosti za 

provedení 

evakuace 

    

    
Záznamy o průběhu 

evakuace 
  

    

Záznamy o zprávách 

a hlášeních v průběhu 

evakuace 

  

    

Doporučený obsah 

evakuačního 

zavazadla 

Doporučený obsah 

evakuačního zavazadla 

    

Přehled hlášení 

podávaných 

nadřízenému 

evakuačnímu orgánu 
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Tabulka 3 Porovnání osnovy plánů nouzového přežití s legislativou 

  
HP K dle vyhl. MV 

328/2001 Sb. 

Odpovídající části v jednotlivých plánech 

HP MSK KP ORP Ostrava PP ORP 

N
. 
P

Ř
E

Ž
IT

Í 

Nouzové ubytování Nouzové ubytování Nouzové ubytování 
Nouzové 

ubytování 

Nouzové zásobování 

potravinami 

Nouzové zásobování 

potravinami 

Nouzové 

zásobování 

potravinami 

  

Nouzové zásobování 

pitnou vodou 

Nouzové zásobování 

pitnou vodou 
  

Nouzové 

zásobování 

pitnou vodou 

(náhradní zdroje 

pitné vody, 

cisterny) 

Nouzové základní 

služby obyvatelstvu 

Nouzové základní 

služby obyvatelstvu 

Nouzové základní 

služby 

obyvatelstvu 

  

Nouzové dodávky 

energíí 

Nouzové dodávky 

energíí 

Nouzové dodávky 

energíí 
  

Organizování 

humanitární pomoci 

Organizování 

humanitární pomoci 

Organizování 

humanitární 

pomoci 

  

Rozdělení 

odpovědnosti za 

provedení opatření 

pro nouzové přežití 

obyvatelstva 

Rozdělení odpovědnosti 

za provedení opatření 

pro nouzové přežití 

obyvatelstva 

Rozdělení 

odpovědnosti za 

provedení opatření 

pro nouzové přežití 

obyvatelstva 
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Tabulka 4 Obsah plánu evakuace a typ použitých informací 

  Obsah  
Obsah HP 

MSK 

Obsah KP 

ORP 

Obsah 

DPP ORP 

Zdroj informací pro 

návrh 

E
V

A
K

U
A

C
E

 

Způsob provádění 

evakuace 
Obecný Obecný Obecný HP MSK 

Rozdělení dle faktorů 

pro konkrétní území 
Obecný Neřešeno Obecný HP MSK 

Zařazení dle faktorů Specifický Neřešeno  Neřešeno HP MSK  

Upřednostněné 

skupiny ob. 
Obecný Neřešeno Neřešeno HP MSK 

Počty os. ohrožených 

zvláštní povodní 
Specifický Specifický Neřešeno HP MSK +KP ORP 

Počty os. ohrožených 

přirozenou povodní 
Specifický Neřešeno Neřešeno HP MSK 

Charakteristika eva. 

míst 
Obecný Neřešeno Obecný HP MSK 

Nouzové ubytování Specifický Neřešeno Neřešeno HP MSK  

Eva. místa v MSK 

(jednotlivá ORP)+ 

kapacita 

Specifický Specifický Specifický  HP MSK 

Orgány za krizové 

situace 
Obecný Obecný Obecný HP MSK 

Způsob vyrozumění Specifický Neřešeno Neřešeno HP MSK  

Záznamy o počtech 

eva. os. 
Obecný Obecný Neřešeno HP MSK 

Záznamy o zprávách 

a hlášeních 
Obecný Obecný Neřešeno HP MSK 

Povodňové orgány Obecný Neřešeno Specifický HP MSK + DPP ORP 

Dopravní 

zabezpečení 
Obecný Specifický Specifický 

HP MSK + KP ORP 

+DPP ORP 

Zdravotní 

zabezpečení 
Obecný Specifický Neřešeno HP MSK +KP ORP 

Pořádkové 

zabezpečení 
Obecný Specifický Neřešeno HP MSK +KP ORP 

Sociální zabezpečení Obecný Neřešeno Neřešeno HP MSK 

Nařizovatelé 

evakuace 
Obecný Neřešeno Obecný HP MSK 

Koordinace na úrovni 

ORP  akraje 
Specifický Neřešeno Neřešeno HP MSK 

Dále se podílí Specifický Neřešeno Neřešeno HP MSK 
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Tabulka 5 Informace řešené navíc v plánu evakuace jednotlivými plány 

   Obsah 
Obsah HP 

MSK 

Obsah KP 

ORP 

Obsah DPP 

ORP 

Zdroj 

informací pro 

návrh 

N
A

V
ÍC

 

Zřízení evakuačních míst Neřešeno Specifický Neřešeno KP ORP 

Plán spojení Neřešeno Specifický Specifický KP ORP  

Varování a informování 

vykonavatelů 
Neřešeno Specifický Neřešeno KP ORP 

Úkony při nařízení 

evakuace 
Neřešeno Neřešeno Specifický DPP ORP 

Varování obyvatelstva Neřešeno Obecný Neřešeno KP ORP 

Přehled hlášení 

podávaných nadřízenému 

eva. org. 

Neřešeno Specifický Neřešeno KP ORP 

Doporučený obsah 

evakuačního zavazadla 
Neřešeno Obecný Obecný KP ORP 

Činnost pracovních 

skupin 
Neřešeno Neřešeno Obecný DPP ORP 
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Tabulka 6 Informace řešené v plánu nouzového přežití 

  
 Obsah 

Obsah HP 

MSK 

Obsah KP 

ORP 

Obsah 

DPP ORP 

Zdroj 

informací 

pro návrh 

N
. 
P

Ř
E

Ž
IT

Í 

Smluvní organizace Specifické Specifické Specifické HP MSK 

Školní zařízení Specifické Specifické Neřešeno HP MSK 

Další zařízení Specifické Specifické  Neřešeno HP MSK 

Kategorie potravin Obecné Obecné Neřešeno HP MSK 

Organizace zabezpečující NZP Specifické Specifické Neřešeno KP MSK  

Strávní dávky Obecné Neřešeno Neřešeno HP MSK 

Zásady Obecné Obecné Neřešeno HP MSK 

Varianty zabezpečení Specifické Specifické Neřešeno HP MSK 

Správa sociálního zabezpečení 

Správa 

sociálního 

zabezpečení 

Správa 

sociálního 

zabezpečení 

Neřešeno HP MSK 

Přehled os. ve zdravotnických 

zařízeních 
Specifické Neřešeno Neřešeno HP MSK 

Přehled os. ve sociálních 

zařízeních 
Specifické Neřešeno Neřešeno HP MSK 

Kategorie základních služeb Obecné Obecné Neřešeno HP MSK 

Přehled org. Pro nouzové 

služby (PND) 
Specifické Specifické Neřešeno KP MSK  

Přehled čerpacích stanic Specifické Specifické Neřešeno KP MSK  

Elektrická energie Specifické Specifické Neřešeno 
HP MSK 

+KPORP 

Plynárenství Specifické Specifické Neřešeno 
HP MSK 

+KPORP 

Teplárenství Specifické Specifické Neřešeno 
HP MSK 

+KPORP 

Organizace humanitární pomoci Specifické Specifické Neřešeno HP MSK 

Materiál humanitární pomoci 

kraje 
Specifické Specifické Neřešeno HP MSK 

Výdej materiálu humanitární 

pomoci kraje 
Specifické Specifické Neřešeno HP MSK 

Zásoby humanitární pomoci Specifické Specifické Neřešeno KP ORP 

Jiná pomoc Specifické Specifické Neřešeno HP MSK 

Občan Obecné Obecné Neřešeno HP MSK 

Orgány kraje Obecné Obecné Neřešeno HP MSK 

Právnická a podnikající fyzická 

osoba 
Obecné Obecné Neřešeno HP MSK 

Obec Obecné Obecné Neřešeno HP MSK 

NAVÍC Náhradní zdroje pitné vody Neřešeno Neřešeno Specifické DPP ORP 
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Pro plány řešící specifickou oblast jsou specifická data velmi důležitá především v 

napojení na plán na stejné úrovni pro stejné území (KP ORP s DPP ORP). Propojením 

specifických dat se propojenost systému zlepší a dojde ke kvalitnější a rychlejší aktualizaci 

použitých údajů. Toto platí nejen u specifických údajů, ale i u obecných informací. Takto 

propojená data mohou být propojena i s plány na vyšší úrovni, například s HPK, který by tato 

propojená data používal pro zpracování HP na území celého kraje. 

Pro posouzení ucelené struktury viz Tabulka 4, Tabulka 5 a Tabulka 6 byly obsahové 

části hodnoceny podle zpracování dat viz Tabulka 7.  

Tabulka 7 Hodnocení údajů v ucelené struktuře 

Zpracování dat  

Vyhovuje 1 

Nutné sloučení (doplnění) 2 

Odkaz na jiný plán 3 

Volitelný údaj 4 

 Části ohodnocené jako „vyhovující“ jsou zpracováním dostačující a není třeba je 

upravovat. Části „nutné sloučení“ vyžadují sloučení s částí z jiného plánu, jelikož se tyto části 

doplňují a bylo by vhodné jednu část rozšířit o informace z té druhé části. Data zpracována 

v plánech odkazují na části, které jsou řešeny v jiné části téhož plánu nebo odkazují na jiný plán 

nebo část, která je řešena v jiném plánu, proto je označena jako „odkaz na jiný plán“. Jako 

„volitelný“ je označena část, která pro faktické řešení evakuace a nouzového přežití není nutná, 

ale pro přehlednost nebo potřeby území může být uvedena. 
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7 Posouzení obsahu plánů 

Byla vytvořená ucelená struktura plánů, kdy informace řešené navíc, které jsou zobrazeny 

viz Tabulka 5 a Tabulka 6, byly zařazeny do struktury obsahu plánu. Takto vytvořená struktura 

byla posouzena podle Tabulka 7 a je zobrazena viz Tabulka 8 a Tabulka 9 ve sloupci „Typ 

údaje“. 

Tabulka 8 Ucelený obsah plánu evakuace 

  Obsah Zdroj informací pro návrh Typ údaje 

E
V

A
K

U
A

C
E

 

Způsob provádění evakuace HP MSK 1 

Rozdělení dle faktorů pro konkrétní 

území 
HP MSK 4 

Varování a informování vykonavatelů KP ORP 3 

Varování obyvatelstva KP ORP 3 

Doporučený obsah evakuačního 

zavazadla 
KP ORP 4 

Zařazení dle faktorů HP MSK  4 

Upřednostněné skupiny ob. HP MSK 1 

Počty os. ohrožených zvláštní povodní HP MSK +KP ORP 2 

Počty os. ohrožených přirozenou 

povodní 
HP MSK +KP ORP 2 

Charakteristika eva. míst HP MSK 1 

Nouzové ubytování HP MSK  3 

Eva. místa v MSK  HP MSK + KP ORP 2 

Zřízení evakuačních míst KP ORP 1 

Orgány za krizové situace HP MSK 1 

Způsob vyrozumění HP MSK 3 

Záznamy o počtech eva. os. HP MSK 1 

Záznamy o zprávách a hlášeních HP MSK 1 

Přehled hlášení podávanách 

nadřízenemu eva. org. 
KP ORP 4 

Povodňové orgány HP MSK + DPP ORP 2 

Dopravní zabezpečení HPMSK + KPORP +DPPORP 2 

Zdravotní zabezpečení HP MSK +KP ORP 2 

Pořádkové zabezpečení HP MSK +KP ORP 2 

Sociální zabezpečení HP MSK 1 

Úkony při nařízení evakuace DPP ORP 1 

Nařizovatelé evakuace HP MSK 1 

Koordinace na úrovni ORP  a kraje HP MSK 1 

Dále se podílí HP MSK 1 

Činnost pracovních skupin DPP ORP 1 
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Ucelená struktura, vytvořená z HP MSK, KP ORP a DPP ORP pro plánování evakuace 

viz Tabulka 8. Níže jsou uvedeny jednotlivé obsahové části a zařazeny do struktury dané HP 

MSK. 

Zásady provádění evakuace 

– Způsob provádění evakuace - tato část obsahuje definici evakuace dle 

§12 vyhlášky č. 380/2002 Sb., jedná se o obecnou informaci, která obsahuje všeobecné 

informace platné pro všechny řešené plány stejně. Informace byla zachována z HP MSK, 

kde byla hodnocena jako vyhovující pro další použití. 

– Rozdělení dle faktorů - jedná se o rozdělení evakuace dle kritérií, které jsou uvedeny 

v kapitole 3.1 této práce. Jedná se o obecnou informaci bez legislativního podkladu, která 

byla obsažena v HP MSK. Toto rozdělení mohou plány použít pro konkretizaci evakuace 

na území. Údaj je volitelný a bylo vy vhodné jej použít pro určení evakuace, která může 

na území nastat.  

– Varování a informování vykonavatelů – tato část je řešena navíc v KP ORP, bylo by 

vhodné ji sloučit s Plánem vyrozumění z HP MSK, jelikož se jedná o podání informací 

vykonavatelům evakuace. Tato specifická informace by měla být rozpracována pro 

jednotlivá ORP. 

– Varování obyvatelstva - je řešeno obecně v KP ORP, kde je uveden způsob varování 

pomocí sirén, kombinací signálu všeobecné výstrahy a verbální informace „nebezpečí 

zátopové vlny“. Varování obyvatelstva je dále řešeno odkazem na plán varování HP 

MSK. 

– Doporučený obsah evakuačního zavazadla – Jedná se o obecnou informaci, která je 

obsažena v KP ORP a DPP ORP. Část je důležitá pro obyvatele ohroženého území, a 

proto je na zpracovateli, zdali tuto informaci uvede (volitelná informace). Měly by být 

uvedeny základní parametry zavazadla, a to váha zavazadla pro dospělé 25 kg, pro děti 

10 kg, označené jmenovkou majitele. Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat osobní 

doklady, léky a zdravotnické pomůcky, cennosti, sezónní oblečení, prostředky osobní 

hygieny, spací pytel a karimatku, jídelní nádobí včetně otvíráku na konzervy a kapesního 

nože, potřeby na šití, základní trvanlivé potraviny na dva až tři dny včetně pitného režimu. 
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Důležitá je také svítilna s náhradními bateriemi, svíčky, zapalovač a zápalky. Je 

doporučeno si vzít i rozhlasový přijímač s náhradními bateriemi, píšťalku a společenské 

hry nebo knížku. Pro případ, že bude převážen domácí mazlíček, majitel by měl mít jeho 

zdravotní průkaz a krmivo. 

Rozsah evakuačních opatření 

– Zařazení dle faktorů – využití volitelného obecného údaje „rozdělení dle faktorů“, který 

je vztažen k řešené situaci na řešeném území. Pro ORP Ostrava se počítá s evakuací 

všeobecnou, plošnou a zároveň dlouhodobou. 

– Upřednostněné skupiny obyvatel – jedná se o obecný údaj dle legislativy, konkrétně 

podle §12 odst. 3 vyhlášky č. 380/2002 Sb., kde jsou uvedeny jednotlivé upřednostněné 

skupiny obyvatelstva. S těmito skupinami by měli počítat veškeré plány, řešící evakuaci 

obyvatelstva. Jedná se o údaj zpracovaný HP MSK, který je vyhovující pro další použití. 

– Počty osob ohrožených přirozenou a zvláštní povodní - jedná se o specifické 

informace, které jsou v HP MSK rozpracovány pro jednotlivá ORP na území, jsou řešeny 

odděleně. V KP ORP toto rozdělení není, řešeny jsou ohrožení obyvatelé, kteří jsou 

rozděleni na ty, kteří se dokáží sami evakuovat, a na ty, u kterých je nutná evakuace 

organizovaná. Tato část také obsahuje informace, kolik evakuovaných je umístěno 

v obvodě nebo mimo něj. Ideální podoba by byla, kdyby zpracování z KP ORP Ostrava 

a zpracování přirozené a zvláštní povodně z havarijního plánu se sloučilo do jedné 

tabulky. Zdrojem u HP MSK a KP ORP je analýza, kterou si každý celek dělal 

samostatně, to znamená, že struktura analýz by se měla sjednotit. 

Evakuační místa 

– Charakteristika evakuačních míst – jedná se o obecnou charakteristiku místa 

shromáždění, evakuačního střediska a příjímacího střediska, která je dána legislativou, 

konkrétně vyhláškou č. 380/2002 Sb., tato informace je vyhovující pro další zpracování. 

– Nouzové ubytování – v HP MSK je řešeno odkazem na část HP MSK a to PKČ Plán 

nouzového přežití, který tuto problematiku řeší. 
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– Evakuační místa v MSK -  tato informace je v HP MSK rozpracována pro jednotlivá 

ORP v kraji, Jedná se o specifické informace. Tyto údaje jsou získávány z povodňového 

informačního systému (dále jen „POVIS“) a bylo by vhodné tyto informace doplnit o 

počty imobilních osob jako je tomu v KP ORP. 

– Zřízení evakuačních míst – jedná se o specifickou část z KP ORP, která byla řešena 

navíc. Tato část obsahuje přehled úřadů z obvodů města Ostravy, které mají na starosti 

zabezpečení evakuačních míst na území ORP Ostrava včetně personálního a materiálního 

zabezpečení. Zpracování je vyhovující a bylo by vhodné tyto informace rozpracovat pro 

ostatní ORP. 

Orgány pro řízení evakuace a způsob vyrozumění 

– Orgány za krizové situace – jedná se o obecnou informaci dle zákona č. 240/2000 Sb., 

kdy za krizové situace na území MSK jsou orgány krizový štáb MSK a krizový štáb ORP, 

při hrozbě a vzniku povodně dochází k aktivaci povodňových orgánů, jako jsou 

povodňová komise obce, povodňová komise ORP a povodňová komise MSK. Orgány 

jsou ve zpracování havarijního plánu MSK vyhovující pro další použití. 

– Způsob vyrozumění – je v rámci evakuace v HP MSK řešen odkazem na PKČ na Plán 

vyrozumění v HP MSK. 

– Záznamy zpráv a hlášení o počtech evakuovaných osob v průběhu evakuace – jedná 

se o přílohu, která je tvořena tabulkou určenou k vyplnění. Záznamy o počtech 

evakuovaných osob zaznamenávají datum a čas, kdy osoby dorazily do evakuačního 

střediska, počet těchto osob a umístění v přijímacím středisku. Pro další údaje je prostor 

na poznámky.  

– Záznamy o zprávách a hlášeních v průběhu evakuace – jedná se o obecnou informaci 

tvořenou tabulkou, která je platná pro všechny plány, je řešena přílohou v HP MSK. 

Záznamy o hlášeních a zprávách obsahují informace o vykonavateli, čas a datum předání 

informace, údaj, informace nebo požadavek, který byl zadán a reakce na požadavek kdo 

informace převzal, předal nebo provedl. 

– Přehled hlášení podávané nadřízenému evakuačnímu orgánu – jedná se o obecnou 

část KP ORP, která udává časové intervaly pro předání informací. Zhotovení evakuačního 
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orgánu by mělo být realizováno ihned. Hlášení o počtech evakuovaných a přijatých 

osobách má být prováděno každou sudou hodinu a ukončení evakuace by mělo být 

nahlášeno ihned. Tato část je volitelná pro jednotlivá ORP. Záleží také na tom, zdali jsou 

tyto informace dostačující a zdali by nemělo být prostřednictvím hlášení podáváno více 

informací. 

– Povodňové orgány – jedná se o informaci vyžadující sloučení. V HP MSK je řešena 

obecně podle §77 zákona č. 254/2001 Sb., kdy povodňové orgány tvoří povodňová 

komise obce, povodňová komise ORP a povodňová komise MSK. Havarijní plán MSK 

by měl mít rozpracovány povodňové komise jednotlivých ORP stejně, jako jsou řešeny 

v DPP ORP, který tuto část řeší specificky pro ORP Ostrava. 

Zabezpečení evakuace 

– Dopravní zabezpečení – tato část vyžaduje sloučení všech tří plánů (HP MSK, KP ORP 

Ostrava a DPP ORP Ostrava), jelikož každý řeší dopravní zabezpečení jinak. V HP MSK 

je pouze uvedeno co to dopravní zabezpečení je dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. KP ORP 

Ostrava dopravní zabezpečení řeší specificky pro dané území a přizpůsobuje ho dle 

poznatků z povodní 1997. Zabezpečení rozděluje na tři fáze podle míry rizika postupu 

zátopové vlny. Je zde řešen rozpis přistavovaných autobusů včetně kyvadlové dopravy. 

Je zde řešena také přeprava imobilních občanů z ohrožených domovů pro seniory, které 

zabezpečuje Městská záchranná služba Ostrava svými sanitními vozy. DPP ORP Ostrava 

má dopravní zabezpečení realizování pomocí mapy, která znázorňuje uzavřené silnice a 

objízdné trasy. Bylo by vhodné specifické údaje pro jednotlivá ORP rozpracovat pro 

havarijní plán kraje a doplnit je grafickou informací pomocí odkazu na geografický 

informační systém.. 

– Zdravotní zabezpečení – Je rozděleno na zabezpečení evakuačních a přijímacích 

středisek, kde je poskytována první pomoc lékařskou službou a odborná zdravotnická 

péče zajištěna Městskou záchrannou službou Ostrava pro celé ohrožené území, na 

zabezpečení evakuovaných sociálních zařízení, které je zajištěno personálem zařízení 

nebo Městskou záchrannou službou Ostrava. Je řešen také výpadek Městské záchranné 

služby Ostrava, kterou může nahradit Územní středisko záchranné služby MSK. 
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Informace jsou specifické pro území a je nutné sloučení HP MSK a KP ORP. Jelikož 

havarijní plán MSK řeší zabezpečení pouze obecně dle legislativy. 

– Pořádkové zabezpečení – část řešena obecně v HP MSK vyžaduje doplnění o informace 

z KP ORP Ostrava. Havarijní plán MSK obsahuje definici dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. 

KP ORP Ostrava řeší hlavní úkoly Policie ČR. Specificky řeší zajištění pořádku 

v evakuačních a přijímacích střediscích, regulaci dopravy u přijímacích středisek a 

uzávěry vjezdu do evakuovaného prostoru. V těchto částech jsou uvedeny adresy míst 

evakuace společně s počty policistů potřebných pro zajištění těchto míst. Dále je v části 

řešeno varování ohroženého obyvatelstva, zhotovení identifikačních skupin, vytvoření 

informačního střediska a úkoly operačního střediska. Je zde řešen plán spojení ale pouze 

na služebny. 

– Sociální zabezpečení – Je řešeno pouze v HP MSK a to pouze definicí 

z vyhlášky č. 380/2002 Sb. a je nutné ho rozpracovat pro ORP. 

– Úkony při nařízení evakuace - jedná se o část obsahující obecné informace, které jsou 

vytvořeny DPP ORP Ostrava a jsou vyhovující pro další použití. Jedná se o činnosti, které 

je nutné provést při nařízení evakuace. Patří zde včasné informování obyvatelstva o 

nařízené evakuaci, upozornění obyvatelů na zásady při opuštění bytu, připomenutí 

evakuačního zavazadla a oznámení místa shromáždění. Důležitým úkonem orgánu, který 

evakuaci řídí, je zajistit označení směrů a míst shromáždění osob, nouzového ubytování, 

a tato místa dostatečně personálně vybavit. 

– Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace 

– Nařizovatelé evakuace - jedná se o obecnou část, která řeší podle zákona 239/2000 Sb. 

vyhlášení evakuace, kdy nařizovatelem je velitel zásahu, starosta obce, starosta ORP a 

hejtman kraje. Za povodně zabezpečují evakuaci povodňové orgány. Zdrojem informace 

je HP MSK, je vyhovující pro další použití. 

– Koordinace na úrovni ORP a kraje – jedná se o obecnou informaci, kde jsou řešeny 

pravomoci starosty obce, starosty ORP a hejtmana kraje.  

– Dále se podílejí – jedná se o obecnou část, která podává informace o ostatních 

účastnících, kteří se podílejí na evakuaci. Jsou to jednotky požární ochrany, záchranná 
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zdravotnická služba, policie ČR, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Je zde 

počítáno také s městskou policií. Informace je brána z havarijního plánu MSK a je 

vyhovující. 

– Činnost pracovních skupin – jedná se o činnost pracovní skupiny krizového štábu, která 

je prováděna během evakuace. Jedná se o řízení evakuace, koordinaci přepravy z míst 

shromáždění do evakuačních středisek nebo řízení přepravy z nástupních míst, 

přerozdělování dopravních prostředků a řízení nouzového zásobování obyvatel. Dále 

zajišťují koordinaci evakuačních míst, spolupráci s orgány veřejné správy, 

zdravotnickými a humanitárními organizacemi. Krizový štáb dokumentuje průběh celé 

evakuace. Zdrojem obecné informace je digitální povodňový plán ORP Ostrava. 

– Dále je uvedena struktura obsahu plánu nouzového přežití, který byl hodnocen stejně 

jako plán evakuace podle Tabulka 7. Struktura HP MSK je totožná s KP ORP Ostrava, 

rozdíl je pouze v rozpracování pro ORP. DPP ORP Ostrava nouzové přežití nemá řešeno 

vůbec. 

Nouzové ubytování  

– Smluvní organizace – jedná se o specifický údaj rozpracovaný pro jednotlivá ORP. 

U nasmlouvaných organizací je uvedena jejich adresa a kapacity ubytovací a stravovací, 

jsou uvedeny kontaktní osoby. Jedná se o údaj z HP MSK, který se shoduje s KP ORP. 

– Školní zařízení – jsou u nich sledována kritéria jako vlastní jídelna, vyvařovací kapacita, 

vlastní tělocvična a kapacita ubytování. Tento údaj je specifický pro jednotlivá ORP a je 

pro ně rozpracován.  

– Další zařízení – jedná se o určená vzdělávací zařízení, které mohou být použity pro 

potřeby kraje a obce. Splňují materiální, technické a ostatní podmínky stanovené 

rozhodnutím hejtmana kraje. Podmínkou pro tyto zařízení je, že dojde k jejich aktivaci, 

když péči o žáky nemohou vykonávat zákonní zástupci. Jedná se o specifickou informaci 

z havarijního plánu MSK. 
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Nouzové zásobování potravinami 

– Kategorie potravin -  informace je obecná, je důležitá pro určení druhu potravin a řešení 

dalšího přídělu. 

– Organizace zabezpečující nouzové zásobování potravin – tato informace je řešena 

formou odkazu na KP MSK, který řeší „Plán nezbytných dodávek“. 

– Stravní dávky – jsou zde uvedeny výživové hodnoty, které musí být dodané 

obyvatelstvu, s ohledem na osoby, které vykonávají záchranné a likvidační práce. Těm je 

dávka potravin zvýšena. Při nedostatku potravin může dojít až ke snižování stanovené 

dávky o 30 %. Je zde počítáno i s pitným režimem. Tato informace je obecného charakteru 

a je použitelná pro další plánování. 

– Nouzové zásobování pitnou vodou 

– Zásady nouzového zásobování – jedná se o část obsahu, která je stanovena v přílohové 

části jak u HP MSK, tak u KP ORP. 

– Varianty zabezpečení – jsou určeny pro řešení situace při výpadku jednoho z velkých 

zdrojů vody. Jsou zpracovány tři varianty pro odstavení nádrže Šance nebo Kružberku. 

Je počítáno i s odstavením obou nádrží. Podle zvolené varianty jsou prováděna opatření 

pro zajištění pitné vody v území. Jedná se o specifickou informaci pro celý kraj. 

– Náhradní zdroje pitné vody – jedná se o specifické informace ORP řešené v DPP ORP 

Ostrava, kdy je uveden konkrétní dodavatel balené vody a cisteren s vodou. Tato 

informace by měla být rozpracována na úrovni ORP v kraji. 

Nouzové základní služby obyvatelstvu 

– Správa sociálního zabezpečení – plánuje se přednostně pro osoby umístěné ve 

zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče. Zdrojem informací je HP MSK. 

– Přehled osob v zdravotnických a sociálních zařízeních – je řešen odkazem na plán 

individuální ochrany obyvatelstva, který je součástí HP MSK.  

– Kategorie základních služeb – jedná se o základní služby obyvatelstvu, které jsou 

zabezpečovány. Jedná se o pohřební služby, ošacení, hygienické potřeby, sklenářství, 
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pokrývačství, truhlárny, prádelny a čistírny, lékárny, veterinární ambulance, tuhá paliva, 

pohonné hmoty a ostatní služby. 

– Přehled organizací zabezpečujících nouzové služby - je použit plán nezbytných 

dodávek, který tvoří samostatnou část v KP MSK. Je řešen odkazem. 

– Přehled čerpacích stanic – je součástí operačního plánu KP MSK „narušení dodávek 

ropa a ropných produktů velkého rozsahu“. Informace je řešena odkazem. 

Nouzové dodávky energií 

Nouzové dodávky jsou řešeny pro elektrickou energii, plynárenství a teplárenství. 

Informace obecné jsou doplněny o specifika v KP ORP Ostrava. Bylo by vhodné informace 

rozpracovat pro přehlednost pro samostatné ORP. 

– Elektrická energie – její přerušení se řídí podle zákona č. 458/2000 Sb. Pro omezení je 

nutné se řídit regulačním a vypínacím a frekvenčním plánem. Je konkrétně pro území 

stanoveno řešení poruchových a havarijních stavů, a zvláště řešení mimořádných poruch 

a stavů nouze, kdy se řídí podle eskalačního plánu.  

– Plynárenství – při narušení jsou použity regulační otopové křivky nebo havarijní 

odběrový stupeň. Jsou řešeny stálé služby, které jsou provozovány nepřetržitě. Řešení 

poruchových a havarijních stavů je zpracováno v HP většinového dodavatele plynu. 

– Teplárenství – pro obyvatelstvo jsou zavedeny regulační plány podle odběrových 

diagramů a jednotlivých regulačních stupňů. Jsou uvedeni většinoví dodavatelé u HP 

MSK a samostatně pro KP ORP Ostrava. 

Organizování humanitární pomoci 

– Organizace humanitární pomoci – je zde řešeno především přijímání darů humanitární 

pomoci, když je příjemcem stát hasičský záchranný sbor kraje se stává organizační 

složkou státu, které přísluší hospodařit s tímto materiálem. V opačném případě je hasičský 

záchranný sbor pouhým zprostředkovatelem, který zprostředkovává převzetí darů mezi 

dárci a příjemci. Jedná se především o obecné informace dány legislativou a obsažené 

v havarijním plánu MSK. 



42 
 

– Materiál humanitární pomoci – jedná se o přehled materiálu pro humanitární pomoc a 

protipovodňovou ochranu pro hasičský záchranný sbor MSK. Je řešen odkazem na 

přílohu. Jedná se o specifickou informaci, která je zpracována pro celý kraj v HP MSK. 

– Výdej humanitární pomoci – je organizován na základě rozhodnutí krajského ředitele 

hasičského záchranného sboru kraje nebo jeho statutárním zástupcem. Výdej materiálu 

organizuje ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru a za územní odbor 

Ostrava ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Část je řešena pro celý 

kraj v HP MSK. 

– Zásoby pro humanitární pomoci – – jsou součástí systému nouzového hospodářství 

podle zákona č. 241/2000 Sb.. Jsou vytvářeny správou státních hmotných rezerv 

v systému státních hmotných rezerv. Zásoby, které jsou stanoveny správou státních 

hmotných rezerv, jsou v HP MSK neúplné, v KP ORP Ostrava jsou vyhovující. 

– Jiná pomoc – je charakterizována především nevládními a církevními organizacemi. 

Obyvatelstvu je poskytována posttraumatická pomoc v úrovni psychosociální a 

duchovenské péče. Zdrojem informace je HP MSK. 

Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace 

Jsou uvedeny kategorie a způsob, jakým mohou poskytnout pomoc. Jedná se o obecné 

informace dané legislativou, zdrojem je HP MSK. 

– Občan dle zákona č. 239/2000 Sb. v tomto případě se jedná o poskytnutí osobní a věcné 

pomoci.  

– Obec zajišťuje nouzové přežití obyvatelstva na svém území a poskytuje informace a 

podklady pro zpracování HPK. Seznamuje právnické a podnikající fyzické osoby 

s možným ohrožením dle zákona.  

– Právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou zahrnuty do havarijního plánu, 

poskytují a aktualizují podklady pro zpracování plánu. 

– Orgány kraje zajišťují, organizují a koordinují přípravu na realizace opatření nouzového 

přežití obyvatelstva na svém území.  
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Tabulka 9 Ucelený obsah plánu nouzového přežití  

  Obsah Zdroj informací pro návrh Zpracování dat 

N
. 
P

Ř
E

Ž
IT

Í 

Smluvní organizace HP MSK 1 

Školní zařízení HP MSK 1 

Další zařízení HP MSK 1 

Kategorie potravin HP MSK 1 

Organizace zabezpečující NZP KP ORP 3 

Strávní dávky HP MSK 1 

Zásady nouzového zásobování 

vodou 
HP MSK 1 

Varianty zabezpečení HP MSK 1 

Náhradní zdroje pitné vody DPP ORP 1 

Správa sociálního zabezpečení HP MSK 1 

Přehled os. ve zdravotnických 

zařízeních 
HP MSK 1 

Přehled os. ve sociálních zařízeních HP MSK 1 

Kategorie základních služeb HP MSK 1 

Přehled org. Pro nouzové služby 

(PND) 
HP MSK 3 

Přehled čerpacích stanic HP MSK 3 

Elektrická energie HP MSK + KP ORP 2 

Plynárenství HP MSK + KP ORP 2 

Teplárenství HP MSK + KP ORP 2 

Organizace humanitární pomoci HP MSK 1 

Materiál humanitární pomoci kraje HP MSK 1 

Výdej materiálu humanitární 

pomoci kraje 
HP MSK 1 

Zásoby humanitární pomoci KP ORP 1 

Jiná pomoc HP MSK 1 

Občan HP MSK 1 

Orgány kraje HP MSK 1 

Právnická a podnikající fyzická 

osoba 
HP MSK 1 

Obec HP MSK 1 

 Takto vytvořený obsah plánů po sloučení všech dat by byl ideálním řešením evakuace a 

nouzového přežití. U nouzového přežití struktura, kterou je vytvořena je přehledná a není nutné 

do ní zasahovat. Plánování evakuace tak přehledné není, a proto by bylo nutné tuto strukturu 

pozměnit. S využitím informací z ucelené struktury je navrhována nová struktura řešená níže 

v práci. 
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8 Navrhovaná struktura 

Obsahové části ucelené struktury jsou nepřehledné, proto byly rozděleny na části 

„Textovou část“, „Dokumenty pro řízení evakuace“, „Informace pro obyvatelstvo“ a 

„Grafickou část“. Účelem bylo především usnadnit práci s plánem a zlepšit jeho přehlednost.  

A. Textová část: 

1. Zásady provádění evakuace a její rozsah. – tato část obsahuje informace podobné 

ucelené struktuře, až na „Varování vykonavatelů“ a „Varování obyvatelstva“, které jsou řešeny 

níže v části A3, protože varování a vyrozumění je úkolem orgánů, které řeší nastalou situaci. 

Tato část představuje sloučení „Zásad provádění evakuace“ a „Rozsahu evakuačních opatření“. 

1.1 Způsob provádění evakuace dle legislativy.  

1.2 Rozdělení evakuace dle faktorů (dle délky a způsobu provedení, viz kapitola 3.1).  

1.3 Zařazení dle faktorů – volitelný údaj, pro určení evakuace je vhodný pro zařazení 

do struktury plánování evakuace. 

1.4 Přehled mimořádných událostí vyžadující provedení evakuace – tato část je 

přidána. Tento problém je řešen v úvodu plánů evakuace a nouzového přežití, bylo 

by vhodné ho zařadit do struktury pro přehlednější orientaci v plánu. 

1.5 Rozsah ohrožení na území ORP - Přehled mimořádných událostí je dán pomocí 

analýzy pro jednotlivá ORP. V HPK jsou tyto části sloučeny v rozpracování. 

Rozsah ohrožení je za přirozené povodně dán záplavovým územím a jeho aktivní 

zónou.   

Rozsah by měl být stanoven: 

 Ohroženými osobami – osoby, které jsou na ohroženém území a je nutné 

provést evakuaci (počet osob). Zpracován formou přehledné tabulky, která 

obsahuje rozdělení na přirozenou a zvláštní povodeň na území ORP.  

 Ohroženými objekty – jedná se o bezpečnostně významné objekty, které 

mohou být při mimořádné události poškozeny. Jedná se především o 

památky, domy a ohrožující objekty. 
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1.6 Upřednostněné skupiny obyvatelstva – obecný údaj, který je řešen dle 

§12 odst. 3 vyhlášky č. 380/2002 Sb., 

2. Zabezpečení evakuace  – jedná se o zabezpečení území v případě evakuace dle 

vyhlášky č. 380/2002 Sb. Byly zde přidány části „Evakuační místa“, “Kapacita 

evakuačních míst“ a „Zřízení evakuačních míst“, jelikož tyto části se podílí na 

zabezpečení evakuace. 

2.1 Evakuační místa – jedná se o obecnou charakteristiku evakuačních míst dle 

legislativy (vyhláška č. 380/2002 Sb.). 

2.2 Kapacita evakuačních míst – jedná se o kapacitu příjímacích a evakuačních 

středisek na daném území rozpracovanou pro jednotlivá ORP. 

2.3 Zřízení evakuačních míst – jedná se o specifický údaj pro ORP, který řeší, kdo 

bude mít na starosti materiální a personální zabezpečení evakuačních míst. 

Evakuačním místům jsou přiřazeny obvody, které je mají za úkol zabezpečit. 

2.4 Dopravní zabezpečení – jsou řešeny únikové trasy, uzávěry evakuovaného 

prostoru, řízení dopravy v evakuačních a přijímacích střediscích formou regulace 

a řízení dopravy pro evakuaci obyvatel pomocí autobusové kyvadlové dopravy. 

2.5 Pořádkové zabezpečení – počty složek pro zajištění evakuace z hlediska 

bezpečnosti v území. Plánování počtů strážníků nebo policistů na jednotlivá 

střediska a evakuační zónu, aby se zajistil klidný průběh evakuace. Dále by tato 

část měla obsahovat přehled úkolů, které by měli policisté a jiné složky plnit při 

zajišťování pořádku. V rámci rychlého a správného provedení by měl být součástí 

odkaz na Plán varování a Plán vyrozumění. 

2.6 Zdravotnické zabezpečení – by mělo být řešeno jak v evakuační zóně, tak v 

evakuačních a přijímacích střediscích. V případě plánování zdravotnického 

ošetření velkého počtu raněných by měl být použit Traumatologický plán 

Havarijního plánu kraje. 

2.7 Sociální zabezpečení – jedná se o poskytnutí sociálních služeb obyvatelstvu dle 

zákona č. 108/2006 Sb. 



47 
 

2.8 Mediální zabezpečení – tato část je nově doplněná dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. o 

zabezpečení informovanosti obyvatelstva prostřednictvím médií, které bude 

zajištěno smluvně. 

3. Orgány pro řízení evakuace a jejich úkoly – tato část je výsledkem sloučení části „Orgány 

pro řízení evakuace“ a „Rozdělení odpovědnosti“. 

3.1 Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace – jsou zde řešeni nařizovatelé 

evakuace a také orgány, které se podle zákona č. 239/2000 Sb. na evakuaci 

podílejí. Mohou zde být součástí i úkoly složek podílejících se na realizaci 

evakuace.  

3.2 Popis vazeb v systému – graficky znázorněné vazby mezi orgány a způsob 

předávání informací. 

3.3 Vyrozumění složek – podílejících se na evakuaci. Řešeno odkazem na „Plán 

vyrozumění“ v HPK. 

3.4 Varování obyvatelstva – řešeno odkazem na „Plán varování obyvatelstva“ v HPK. 

3.5 Činnost povodňových orgánů (za povodně a mimo povodeň) – dle vodního zákona. 

3.6 Přehled hlášení podávaných nadřízenému evakuačnímu orgánu – viz kapitola 7. 

Informace mohou být doplněny. 

B. Dokumenty pro řízení evakuace 

Jednalo by se o dokumenty, které by byly tvořeny šablonami, vzory a Check listy. Tyto 

dokumenty by byly vytvořeny speciálně pro zrychlení práce středisek a orgánů. 

1. Záznamy o zprávách a hlášeních v průběhu evakuace – řešeno v kapitole 7. 

2. Záznamy o průběhu evakuace – řešeno v kapitole 7. 

3. Kontrolní seznam (check list) – nová část zaměřena na činnosti, které musí vykonat 

starosta, hasič nebo hejtman za mimořádné události. Kontrolní seznam pomůže 

postupovat bod po bodu a vylučuje zapomenutí na nějaký úkon při řešení situace. 
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4. Předlohy rozhodnutí – pro vyhlášení stavu nebezpečí, které platí pouze pro Havarijní plán 

kraje. 

5. Provozní řády evakuačních a přijímacích středisek. 

6. Pomocné vzory pro označení prostoru – jedná se o dokument, který obsahuje pro tisk 

připravené nápisy pro označení míst a směru. 

C. Informace pro obyvatelstvo 

Část by byla volně přístupná a dále šiřitelná obyvatelům a obsahovala by informace o 

evakuačním zavazadlu, pokyny pro odchod z bytu v případě evakuace a informace o případné 

samo evakuaci jak by měla probíhat (v případě zajištění kyvadlové dopravy, informování o této 

možnosti). 

1. Evakuační zavazadlo -  je řešeno v kapitole 7. 

2. Pokyny pro odchod z bytu – při dlouhodobé evakuaci je nutné vypnutí vody, plynu a 

elektřiny v objektu.  

3. Evakuační trasy pro samo evakuaci – formou grafického znázornění. 

D. Grafická část  

Obsahuje mapové záznamy evakuačních zón, evakuačních středisek, míst shromáždění a 

přijímacích středisek. Dále obsahuje grafické znázornění záplavových území. Vše je vhodné 

propojit se systémem GIS, kde v jednotlivých vrstvách lze zobrazit evakuační trasy, místa, 

ohrožené a ohrožující objekty a dá se přehledně zobrazit zaplavené území při přirozené a 

zvláštní povodni. 

 

Navrhovaná struktura byla dána do tabulky, kde byl řešen charakter jednotlivých údajů 

viz Tabulka 10. 

Plán nouzového přežití je úzce spjatý s Plánem evakuace. Řešení Plánu nouzového přežití 

v Havarijním plánu MSK a Krizovém plánu ORP Ostrava se od sebe neliší, jediný rozdíl je, že 
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plánování nouzového zásobování vodou je v Krizovém plánu ORP Ostrava přiřazeno do 

nouzového zásobování potravin. Tento plán je pro účely nouzového přežití dostačující.  

 



50 
 

 

Tabulka 10 Navrhovaná struktura plánu evakuace a charakter údajů 

  
  

Charakter údajů 

A Textová část 

1 Zásady provádění evakuace a její  rozsah 

1.1 
Způsob provádění 

evakuace 
Obecné informace dle legislativy  

1.2 
Rozdělení evakuace dle 

faktorů 
Obecný popis faktorů, platný pro všechny 

1.3 Zařazení  dle faktorů Obecné zařazení území dle faktorů  

1.4 

Přehled mimořádných 

událostí vyžadující 

evakuaci 

Specifický údaj dle analýzy mimořádných událostí 

1.5 Rozsah ohrožení Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

1.6 
Upřednostněné skupiny 

obyvatelstva 
Obecné informace dle legislativy  

1.7 Počty ohrožených osob Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

2 Zabezpečení evakuace 

2.1 Evakuační místa Obecné informace dle legislativy  

2.2 Kapacita evakuačních míst Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

2.3 Zřízení evakuačních míst Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

2.4 Dopravní zabezpečení Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

2.5 Pořádkové zabezpečení Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

2.6 Zdravotnické zabezpečení Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

2.7 Sociální zabezpečení Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

2.8 Mediální zabezpečení Specifický údaj rozpracovaný pro ORP 

3 Orgány pro řízení evakuace a jejich úkoly 

3.1 

Rozdělení odpovědnosti za 

evakuaci 
Obecné informace dle legislativy  

3.2 Popis vazeb v systému Obecné informace 

3.3 Vyrozumění složek Odkaz na Plán vyrozumění  

3.4 Varování obyvatelstva Odkaz na Plán varování 

3.5 

Činnost povodňových 

orgánů 
Obecné informace dle legislativy  

3.6 

Přehled hlášení podávané 

nadřízenému eva. Org. 
Specifické informace pro ORP  
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B Dokumenty pro řízení evakuace 

1 

Záznamy o zprávách a 

hlášeních v průběhu 

evakuace 

Obecný vzor pro všechny úrovně (kraj, ORP, obec) 

2 

Záznamy o průběhu 

evakuace (počty osob ve 

střediscích) 

Obecný vzor pro všechny úrovně (kraj, ORP, obec) 

3 Kontrolní seznam Specifický dokument pro každou úroveň (kraj, ORP, obec) 

4 Předlohy rozhodnutí  Specifický dokument pouze pro kraj 

5 

Provozní řády 

evakuačních a přijímacích 

středisek 

Obecný vzor pro všechny úrovně (kraj, ORP, obec) 

6 
Pomocné vzory pro 

označení prostoru 
Obecný vzor pro všechny úrovně (kraj, ORP, obec) 

C   Informace pro obyvatelstvo 

1 Evakuační zavazadlo Obecná informace 

2 Pokyny pro odchod z bytu Obecná informace 

3 

Evakuační trasy pro 

samoevakuaci 
Specifické informace pro ORP  

D   Grafická část 

  Mapa evakuačních tras Specifické informace pro ORP  

  Mapy evakuačních míst Specifické informace pro ORP  

  Ohrožené objekty Specifické informace pro ORP  

  Ohrožující objekty Specifické informace pro ORP  

  Zobrazení aktivní zóny Specifické informace pro ORP  
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9 Závěr 

V práci jsem se zabývala plánováním evakuace a nouzového přežití, které bylo řešeno 

v HP MSK, KP ORP Ostrava a DPP ORP Ostrava. Pomocí kritérií byly plány posouzeny a 

jejich obsahová část byla zhodnocena. Ukázalo se, že plány mají nedostatky hlavně ve struktuře, 

obsahu a provázanosti dat. Výsledkem práce bylo sjednocení obsahové struktury pro plánování 

evakuace a nouzového přežití, navržení nové struktury plánu evakuace, která může být použita 

pro plánování na úrovni ORP a kraje. 

Byla provedena rešerše právních norem, které řeší plánování evakuace a nouzového 

přežití. Pro vytvoření plánu evakuace a nouzového přežití je legislativou dán způsob zpracování 

pro havarijní plán kraje v příloze 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb. Způsob zpracování pro krizový 

plán ORP a povodňový plán ORP není přesně stanoven. Proto bylo nutné vytvořit novou 

strukturu. 

Současné plány evakuace v HP MSK, KP ORP Ostrava a DPP ORP Ostrava jsou 

zpracovány pro potřeby samostatného územního celku, pro který jsou vytvořeny. U Havarijního 

plánu MSK by měli být všechny specifické části rozpracovány pro jednotlivé ORP na území 

kraje, v části zabezpečení evakuace takto rozpracovány nejsou. Plán nouzového přežití je 

zpracován dobře a není nutná jeho změna. 

V rámci práce byla stanovena kritéria, podle kterých byly plány posouzeny. Byl 

posuzován druh použitých informací „obecný nebo specifický“ a následně, zdali takto 

vytvořená data jsou zpracována tak, že jsou vyhovující nebo vyžadují některou z uvedených 

úprav. Pomocí tohoto posouzení byly informace v navrhované struktuře slučovány nebo byly 

řešeny odkazem na plán nebo část plánu. 

Plány evakuace v havarijním plánu MSK a krizovém plánu ORP Ostrava byly osnovou 

stejné, jako bylo dáno legislativou, ale tato osnova nebyla přehledná a dostačující, proto byla 

navržena struktura jiná, přehledně rozdělená viz kapitola 8.  

Grafická část nebyla v plánech řešena vůbec (až na DPP, který neřešil část textovou). Dle 

mého názoru by měla být součástí plánování pro rychlé a přehledné zorientování v území. 

Grafickou část bych řešila zvlášť i v textu, ke kterému se vztahuje, a to pomocí odkazu na 

systém GIS. 
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Navrhovaná část „Dokumenty pro řízení evakuace“ byla vytvořena pro přehlednost, 

jelikož v některých plánech byly řešeny jako samostatná část v krizovém plánu ORP Ostrava a 

v havarijním plánu MSK byla začleněna v textové části. 

V plánech chybí i kontrolní seznam pro řízení evakuace, tento seznam by měl být 

vytvořen zvlášť pro orgány řízení evakuace na úrovni ORP a kraje (nebo pro povodňovou 

komisi v případě povodně). Je tvořen postupy, které by měly být po sobě prováděny a pověřený 

orgán by měl kontrolovat a řídit se podle něj. Předloha rozhodnutí je jenom jedna na úrovni 

kraje pro vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem. Provozní řády evakuačních míst by měly 

obsahovat zásady dobrého chování a dodržování etikety v prostorách evakuačních míst. 

Pomocné vzory pro označení prostoru také nejsou řešeny v žádné z částí. Jedná se o přílohu, 

která obsahuje označení evakuačních míst, objízdných tras a uzávěr ve formě dokumentu, který 

je připraven rovnou k tisku. Takto vytištěný dokument slouží k označení prostoru. 

Do navrhované struktury byla také začleněna část „Informace pro obyvatelstvo“. Tato 

část je jenom přehled informací, které by měly být zveřejněny a osoby v ohrožených oblastech 

by s němi měly být seznámeny, nebo alespoň by měly vědět, kde tyto informace najít. 

Pro zpracování plánů je nutné zavést oficiální strukturu stejnou nebo podobnou 

navrhované struktuře, která bude muset být dodržena. Stejně tak bude muset být stanoven zdroj 

informací (dat), ze kterých bude čerpáno ve specifických částech. Je vhodné data čerpat ze 

samostatných analýz jednotlivých ORP, jelikož jsou zpracovány podrobněji, než je to u velkých 

systémů. Nevýhodou je struktura zpracování dat. Měl by být vytvořen systém, do kterého 

samostatná ORP vkládají svá data, a ta jsou následně předávána dál pro zpracování havarijních 

a krizových plánů krajů. 

Práce odhalila nedostatky v havarijním plánu MSK, krizovém plánu ORP Ostrava a 

povodňovém plánu ORP Ostrava, a proto je nutné se nad zpracováním plánu evakuace zamyslet 

a posoudit zda by navrhovaná struktura mohla být použita pro zlepšení plánování evakuace. 

Plánování nouzového přežití je řešeno v  HP MSK a KP ORP dostatečně, a je v plánu patrná 

provázanost informací. Nouzové přežití by mělo být v DPP ORP Ostrava zpracováno podobně 

jako v KP ORP Ostrava. V práci byly splněny všechny stanovené cíle. 
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Sezam použitých zkratek 

 

KP Krizový plán 

HP Havarijní plán 

DPP Digitální povodňový plán 

PP Povodňový plán 

MSK Moravskoslezský kraj 

ORP  obec s rozšířenou působností 

GIS Geografický informační systém 

POVIS Povodňový informační systém 
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Příloha 1 Městské obvody 

Tabulka 11 Městské obvody 

  Městský obvod Části 

1 Hošťálkovice   

2 Hrabová   

3 Krásné Pole   

4 Lhotka   

5 Mariánské Hory a Hulváky Hulváky, Mariánské Hory 

6 Martinov   

7 Michálkovice   

8 Moravská Ostrava a Přívoz Moravská Ostrava, Přívoz 

9 Nová Bělá   

10 Nová Ves   

11 Ostrava-Jih 
Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice, 

Zábřeh 

12 Petřkovice   

13 Plesná   

14 Polanka nad Odrou   

15 Poruba   

16 Proskovice   

17 Pustkovec   

18 Radvanice a Bartovice Bartovice, Radvanice 

19 Slezská Ostrava 

Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, 

Kunčice, Kunčičky, Muglinov, Slezská 

Ostrava 

20 Stará Bělá   

21 Svinov   

22 Třebovice   

23 Vítkovice   
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Příloha 2 Demografické charakteristika 

Tabulka 12 Procentuální zastoupení ohrožených obyvatel 

 

 

Graf 1 Znázornění ohrožených obyvatel 
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Hrabová ano 3 622 1,21 29 0,801 

Vítkovice ano/ne 6 916 2,31   0,000 

Ostrava Jih ano 106 973 35,66 28 0,026 

Moravská 

Ostrava a 

Přívoz 

ano 38 000 12,67   0,000 

Slezská 

Ostrava 
ano 21 161 7,05 204 0,964 

SUMA   176 672 58,89 261 0,15 
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Příloha 3 Bezpečnostně významné objekty 

Tabulka 13 Bezpečnostně významné objekty 

Bezpečnostně významné objekty na území ORP Ostrava 

Obvod 
Počet ohrožených 

objektů 

Podíl objektů z 

celku  % 

Počet 

ohrožujících 

objektů 

Podíl ohrožujících 

objektů z celku % 

Hrabová 30 4,91 2 10,00 

Vítkovice 0 0,00 0 0,00 

Ostrava Jih 259 42,39 0 0,00 

Moravská 

Ostrava a Přívoz 
303 49,59 13 65,00 

Slezská Ostrava 19 3,11 5 25,00 

SUMA 611 100 20 100 

Nejvíce těchto objektu je v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Vítkovice namyjí žádné 

objekty jelikož záplavová území je nejméně osídlené ze všech sledovaných území. V tabulce 2 

Ohrožující objekty, jsou uvedeny objekty, které mohou zhoršit průběh povodně. 

 

 

Graf 2 Znázornění ohrožených objektů 
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Tabulka 14 Ohrožující objekty v povodí řeky Ostravice 

Ohrožující objekty v povodí řeky Ostravice 

Obvod Objekt 

Hrabová 
Čerpací stanice Benzina, a.s. 

Plnírna Linde Gas, a.s. 

Vítkovice X 

Ostrava Jih X 

Moravská Ostrava a 

Přívoz 

Čerpací stanice ARAL,Benzina, a.s., 
KARIMPEX, a.s., Slovnaft CS a.s. 

ČSAD Logistic, a.s. 

MAN Gas s.r.o. 

MPL KAUF s.r.o. 

Rozvodna distr. Soustavy. 123/23 kV 4x 

OKK Koksovny, a.s. - Koksovna svoboda 

Pivovary Staropramen a.s. 

Slezská Ostrava 

Čerpací stanice HUNSGAS s.r.o. 

OKD, Zásobování Flotalex 

PRES Stavebniny s.r.o. 

Rozvodna distr. Soustavy. 123/23 kV 

MG Odra Gas, spol. s.r.o. 

 

 

Graf 3 Znázornění ohrožujících objektů 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

Hrabová Vítkovice Ostrava Jih Moravská
Ostrava a

Přívoz

Slezská
Ostrava

Počet ohrožujících objektů



64 
 

 


