
 

 

 

 

Příloha č. 1 – Dotazníkové šetření  

Dobrý den, 

 jmenuji se Pavlína Horová a  jsem studentkou Fakulty bezpečnostního inženýrství. Prosím 

Vás o  vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad, při zpracování  

mé Bakalářské práce, kde se zabývám evakuačním plánem města Přeštice.  Tento dotazník  

je zcela anonymní, výsledky budou použity pouze pro účely spojené s  bakalářskou prací. 

Vždy označte jednu odpověď. Předem moc děkuji za Váš čas.  

1 . Jaké je vaše pohlaví 

ŽENA MUŽ 

 

2 . Do jaké z  těchto skupin patříte?  

Student 
Produktivní věk do 

30 let 

Produktivní věk od 

30 let 
Důchodový věk 

 

3 . Myslíte si, že je město Přeštice dostatečně zabezpečeno před hrozbou povodní? 

ANO NE 

 

4 . Je v  Přešticích, dle Vašeho názoru, dobrý varovný systém pro obyvatelstvo? 

ANO NE 

 

5 . Znáte, pravidla zabezpečení svého majetku, před opuštěním domu při evakuaci? 

ANO NE 

 



 

 

 

 

6 . Myslíte si, že se dají snížit následky vzniku povodně?   

ANO NE 

 

7 .Zažil/a  jste průběh evakuace v  Přešticích? 

ANO NE 

 

8 . Víte, jaké jsou stupně povodňové aktivity?  

ANO NE 

 

9 . Víte, kde se nachází evakuační středisko v  Přešticích?   

ANO NE 

 

10. Víte, co obsahuje evakuační zavazadlo? 

ANO NE 

 

11. Víte, co znamená pojem IZS? 

ANO NE 

 

12. Jste schopni nějakým způsobem pomoci při odstraňování následků povodně?  

ANO NE 

 

13. Jste ochotni uposlechnout evakuační výzvy a  opustit svůj domov dobrovolně?   

ANO NE 



 

 

 

 

Příloha č . 2 - Přirozená a zvláštní povodeň n – letá voda  

 

Obrázek 9 - Zvláštní povodeň Q 50 [29] 

 

Obrázek 10 - Zvláštní povodeň Q 20 [29] 



 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Přirozená povodeň Q 5 [29] 

 

Obrázek 12 - Přirozená povodeň Q 20 [29] 



 

 

 

 

Příloha č . 3 -  Zanesené koryto řeky Úhlavy v Přešticích  

 

Obrázek 13 - Zanesené koryto řeky Úhlavy – zdroj vlastní 

 

Příloha č . 4 – ochranný prvek proti vodě na loděnici v Přešticích  

 

Obrázek 14 - Loděnice Přeštice – zdroj vlastní 



 

 

 

 

                                                                         

Příloha č. 5. - Pokyny k  zajištění domu před evakuací [31] 

 Uzavřít přívod vody, plynu a  elektřiny. 

 Uhasit případný oheň v topidlech. 

  Vypnout ventilace, klimatizace. 

 V  Případě hrozby povodní přenést cenné věci do horních pater, zabezpečit 

předměty proti odplavení, odklidit nebezpečné látky. 

 Menším dětem vložit do kapsy lístek se jménem a  adresou. 

 Ověřit, zda sousedé vědí o  evakuaci, případně poskytnutí pomoci. 

 Malé zvířata se berou s  sebou do místa bezpečí, větší hospodářská zvířata  

se ponechají v  domácnosti a  předzásobí se dostatkem potravy a  vody. 

 Zavřít okna a  uzamknout objekt. 

 Připravit evakuační zavazadlo. 

 

Obsah evakuačního zavazadla [31] 

 osobní doklady (občanský a  řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny atd.), 

 medikamenty a  potřebný zdravotnický materiál, 

 cennosti (finance, klenoty, platební karty atd.), 

 sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo), hygienické potřeby, 

 vybavení pro přenocování (spací pytel, karimatky, deky atd.), 

 kuchyňské náčiní (příbor, kapesní nůž, otvírák konzerv), 

 tekutiny a  trvanlivé potraviny (na dobu 2 -3  dnů), 

 rádio, telefon, 

 knihy, hry pro volné chvilky. 



 

 

 

 

Příloha č . 6 – Názvosloví  

Základní vysvětlení hojně užívaných pojmů v bakalářské práci. 

 Evakuace - je dočasné přestěhování obyvatelstva, hospodářského zvířectva a  

věcných prostředků z  místa ohroženého mimořádnou událostí do bezpečí.[4] 

Evakuační plán - slouží pro připravenost a  řízení evakuace osob, zvířat a  věcných 

prostředků. Plán je součástí havarijních plánů.[4]  

Evakuační středisko - je umístěno mimo evakuační zónu, evakuované osoby jsou  

zde evidováni, získají další informace ohledně organizace evakuace a  následně jsou 

přepravovány do přijímacích středisek. Evakuační středisko je výchozím bodem pro přepravu 

osob bez možnosti vlastní dopravy.[4]  

Přijímací středisko - je zařízení v  příjmovém území, kde jsou evakuované osoby 

evidovány, přerozděleny do cílových míst a  kde je pro ně připraveno nouzové ubytování  

a  stravováni.[4] 

Integrovaný záchranný systém - skládá se ze základních a  ostatních složek 

integrovaného záchranného systému, který provádí koordinovaný postup při přípravě 

 na mimořádné události a  vykonávají záchranné a  likvidační práce.[5] 

Nouzové přežití - „dočasný způsob přežití obyvatelstva postiženého následky 

mimořádných událostí nebo krizových situací. Zahrnuje zejména opatření k  nouzovému 

ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou a  energiemi a  organizování humanitární 

pomoci.“ 
6
 

Evakuační zavazadlo - mělo by obsahovat osobní věci evakuovaného. 

 Pro dospělého člověka je doporučená váha zavazadla 25 kg, pro dítě 10 kg. [4] 

Evakuační trasa - slouží pro rychlý únik z  prostoru s  hrozícím nebezpečím.[4] 

Povodeň - vznikne při zvýšení hladiny vody, kdy se voda začne šířit mimo koryta 

vodních toků. [15] 

                                                 
6
 KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, FOLWARCZNY, Libor. Ochrana obyvatelstva. 2.vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013.177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. 

 



 

 

 

 

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

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

vyžadují provedení záchranných a  likvidačních prací.“
7
  

                                                 
7
 PACINDA, Štefan, PIVOVARNÍK, Ján. Kolektivní ochrana obyvatelstva. 1.vyd. Praha: Ministerstvo vnitra 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. 118 s. ISBN 978-80-86640-67-9.  

 



 

 

 

 

Příloha č. 7 - Aktivní zóna 

      

Obrázek 15- Aktivní zóna [29] 


