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KUSENDA, M., Dokumentace nouzového ubytování, Bakalářská práce, Ostrava, 2010 
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Tato bakalářská práce hodnotí aktuální stav dokumentace místa nouzového ubytování jako 

součásti Plánu evakuace obyvatelstva statutárního města Pardubic při přirozené povodni. 

Na základě závěrů tohoto hodnocení je součástí této bakalářské práce návrh metodiky 

místa nouzového ubytování, která má pomoci personálu místa nouzového ubytování se 

zajištěním jeho činnosti. 

 

 

Anotation 

 

KUSENDA, M., Documentation of emergency accommodation, Bachelor thesis, Ostrava, 

2010 

 

Key words: evacuation, emergency accomodation, instead of shelters  

 

This bachelor thesis evaluates the current state of documentation of shelter places as part of 

the statutory Plan for evacuation of the city of Pardubice during the natural flood. Based on 

the findings of this evaluation as a part of this bachelor thesis there is a proposal of 

methodology of shelter places to help the personnel of shelter places with the provision of 

its activities. 
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1. Úvod 

Evakuaci a s tím související nouzové ubytování velkého počtu evakuovaného 

obyvatelstva, které muselo vlivem mimořádné události dočasně opustit své domovy, 

povaţuji za jednu z organizačně nejnáročnějších činností, kterou musely nebo budou 

muset orgány krizového řízení řešit.   

 

Evakuace osob v případě velkých ţivelních pohrom nebo rozsáhlých provozních havárií 

vyţaduje velké nároky na zajištění nouzového ubytování. Vytypovaná zařízení musí být 

na tuto moţnost připravena a celý proces musí být materiálně, personálně a organizačně 

zabezpečen. 

 

V případě statutárního města Pardubic je problematice evakuace věnována velká 

pozornost. Důvodem jsou především stále se opakující povodně, mnoţství chemického a 

petrochemického průmyslu, ale také ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému, který jasně říká, ţe obecní úřad při výkonu státní 

správy mj. zajišťuje evakuaci osob před hrozícím nebezpečím. 

 

Cílem této práce bude zhodnotit aktuální stav dokumentace místa nouzového ubytování 

jako součásti Plánu evakuace obyvatelstva statutárního města Pardubic při přirozené 

povodni. 

 

Na základě získaných poznatků bude navrţeno doplnění nebo přepracování stávající 

dokumentace, případně bude navrţena zcela nová dokumentace místa nouzového 

ubytování. 
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2. Rešerše 

ZÁKON 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, 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 krizových stavů. 

 

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

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška je prováděcím předpisem zákona o integrovaném záchranném systému a v části 

čtvrté popisuje způsob provádění evakuace, její zabezpečení a postup orgánu pro řízení 

evakuace. 

 

FOLWARCZNY, L, POKORNÝ, J. Evakuace osob. Ostrava: SPBI, 2006. 125 s. ISBN 

80-86634-92-2. 

Autoři se v publikaci zabývají úvahami nad evakuací osob z hlediska poţární ochrany a 

ochrany obyvatelstva. Na rozbor z hlediska vymezení právními nebo technickými 

předpisy navazují zásady řešení objektové a plošné evakuace osob.  

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D., Ochrana obyvatelstva. Ostrava: SPBI, 2005. 140 s. ISBN 80-

86634-70-1 

Autorka se v této publikaci zabývá komplexně ochranou obyvatelstva v České republice. 

Jsou zde popsány jednotlivé úkoly náleţící ochraně obyvatelstva včetně problematiky 

nouzového přeţití a nouzového ubytování obyvatelstva. 

 

HORÁK, J., KUDLÁK, A., Dokumentace místa ubytování evakuovaných osob. In. 

Sborník přednášek z konference OCHRANA OBYVATELSTVA 2009. Ostrava: SPBI, 

2009. s. 54 – 61. ISBN 978-80-7385-059-3 

Autoři příspěvku se zabývají potřebou dokumentace míst ubytování evakuovaných osob 

s ohledem na připravenost míst tak, aby samotné ubytování evakuovaných probíhalo s co 

nejmenšími problémy.  
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E. 1 – Textová část, Plán evakuace obyvatelstva statutárního města Pardubic při 

přirozených povodních. Pardubice: Magistrát města, 2008. 26 s. 

Jedná se o první část plánu evakuace města, která popisuje právní prostředí evakuace, 

evakuační zóny, evakuační střediska a místa nouzového ubytování. Dále se zabývá 

moţnými způsoby evakuace a stanoví přibliţné náklady na zajištění evakuace. 
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3. Vymezení základních pojmů 

Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo 

ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací.[15] 

 

Krizová situace 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí nebo 

nouzový stav nebo stav ohroţení státu.[16] 

 

Evakuace  

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

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

z míst ohroţených mimořádnou událostí.[14] 

 

Nouzové přežití  

Nouzové přeţití je dočasný způsob přeţití obyvatelstva postiţeného následky 

mimořádných událostí nebo krizových situací. Zahrnuje zejména opatření k nouzovému 

ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou a energiemi a organizování 

humanitární pomoci.[12] 

 

Nouzové ubytování  

Nouzové ubytování je dočasné ubytování obyvatelstva postiţeného mimořádnou událostí 

nebo krizovou situací v objektech, které pro ubytování osob nejsou určené a běţně 

pouţívané, ale jsou pro tento účel dočasně upravené a vybavené tak, aby splňovaly 

základní poţadavky pro spánek, odpočinek a hygienické potřeby osob.[12] 
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4. Problematika nouzového ubytování obyvatelstva 

4.1 Základní informace 

Nouzové ubytování obyvatelstva je situace, při které je obyvatelstvo vlivem mimořádné 

události nebo krizové situace, která zasáhla jejich domovy, evakuováno a dočasně 

ubytováno v objektech, které pro ubytování osob nejsou určené a běţně pouţívané, ale 

jsou pro tento účel dočasně upravené a vybavené tak, aby splňovaly základní poţadavky 

pro spánek, odpočinek a hygienické potřeby osob. 

 

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

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

z míst ohroţených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohroţených 

mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní 

ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje 

na všechny osoby v místech ohroţených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se 

budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou 

neodkladnou činnost. Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny 

obyvatelstva: 

 děti do 15 let, 

 pacienty ve zdravotnických zařízeních, 

 osoby umístěné v sociálních zařízeních, 

 osoby zdravotně postiţené, 

 doprovod osob uvedených v písmenech a) aţ d).[14] 

 

Samotná evakuace je nejúčinnější, pokud je provedena ve správný čas, správným 

způsobem a pokud moţno organizovaně. Evakuace osob v případě velkých ţivelních 

pohrom nebo rozsáhlých provozních havárií vyţaduje velké nároky na zajištění 

nouzového ubytování. Poţadovaná zařízení musí být materiálně i personálně vybavena 

a organizačně zabezpečena pro příjem evakuovaných osob a  na provoz zařízení v 

průběhu jejich ubytování.[3] 

 

Při plánování evakuace obyvatelstva se vychází především z analýzy rizik daného území, 

pro které se evakuace plánuje.  
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Evakuace se plánuje: 

 pro řešení mimořádných událostí, které vyţadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 

stupně poplachu, 

 ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými 

zdroji ionizujícího záření, 

 ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými 

látkami, při hrozbě moţného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby 

operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů 

ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu.[14] 

 

Jedním z opatření při plánování evakuace je zajištění nouzového ubytování a příprava 

dokumentace pro příjem evakuovaných osob v místech nouzového ubytování.[14] 

 

Prakticky je zabezpečení nouzového ubytování řešeno v rámci plánu nouzového přeţití 

obyvatelstva. Tento plán je jako jeden z plánů konkrétních činností součástí havarijních 

plánů. 

 

4.2 Možnosti nouzového ubytování obyvatelstva v ČR 

Vzhledem k moţným vysokým nákladům na ubytování, které jdou za orgány veřejné 

správy, se nouzové ubytování poskytuje v zařízeních a budovách, které jsou v majetku 

obcí, měst a kraje, např. školy, ubytovny, tělocvičny apod. Takováto zařízení jsou 

obvykle vybavena vyvařovnami nebo výdejnami stravy, takţe je moţné bez problému 

zabezpečit její podávání. Zařízení jsou dobře vybavena dostačujícím sociálním zařízením.  

 

Výhodou vyuţití těchto zařízení je, ţe je lze vyuţít pro potřeby ubytování evakuovaných 

osob téměř okamţitě. Jejich nevýhodou jsou pak sloţitější a náročnější materiální 

zabezpečení a úpravy. Z výše uvedených údajů plyne, ţe v počátku evakuace by se 

vyuţívala především tato místa a následně pak, pro svou ekonomickou náročnost, veřejná 

ubytovací zařízení.[3] 
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Další moţností ubytování evakuovaného obyvatelstva jsou hotely, penziony, rekreační 

zařízení, domovy mládeţe, vysokoškolské koleje, ubytovny a případně kempy, ale ty je 

moţno vyuţít pouze sezónně.[3] 

 

Evakuovaní mohou být ubytováni také v soukromých domech u příbuzných, sousedů 

a dalších soukromých osob, které jsou ochotny poskytnout přístřeší těmto postiţeným 

osobám.[6] 

 

Výhodou vyuţití těchto zařízení je především fakt, ţe je známa ubytovací kapacita a ţe 

jsou zařízení vybavena lůţky a lůţkovinami a jsou obvykle schopna zajistit také 

stravování evakuovaných. Nevýhodou je ekonomická náročnost. Lze totiţ předpokládat, 

ţe provozovatel zařízení bude poţadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s odmítnutím rezervovaného ubytování, nebo předčasného ukončení pobytu ubytovaných 

hostů.[3]  

 

Právě obsazenost zařízení hosty omezuje jeho vyuţitelnou kapacitu, čímţ omezuje 

moţnost ubytování evakuovaného obyvatelstva.[3] 

  

Další moţností je ubytovat postiţené obyvatelstvo v mobilních zařízeních a stanech. Pro 

tyto účely jsou vybaveny HZS krajů kontejnerem nouzového přeţití, kde je moţno po 

dobu 24 hodin zajistit ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami pro 25 – 

50 osob. Tyto osoby jsou umístěny v nafukovacím stanu, který je součástí kontejneru 

nouzového přeţití. Pro dlouhodobější ubytování je tento kontejner nevhodný.[5] 
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Obrázek 1 - Kontejner nouzového přežití  

 

Další materiál ochraňuje účelové zařízení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České Republiky, kterým je Základna logistiky Olomouc. 

V šesti skladech, rovnoměrně rozmístěných na území ČR, jsou uskladněny materiální 

základny humanitární pomoci. Další základna je dislokována u Záchranného útvaru HZS 

Hlučín. Celková ubytovací kapacita je 1500 osob.[4] 

 

U některých útvarů AČŘ jsou dislokovány materiální základny humanitární pomoci 

o celkové kapacitě 1800 osob. Jedná se o samostatné záchranné roty v Olomouci 

a Rakovníku, 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci a 74. lehký 

motorizovaný prapor v Bučovicích. U kaţdého útvaru se nachází základna o kapacitě 450 

ubytovaných osob.[13] 
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Obrázek 2 - Materiální základna humanitární pomoci AČR [17] 

 

Přehled dislokací a ubytovacích kapacit jednotlivých základem je uveden v tabulce č. 1. 

 

Útvar Dislokace Kapacita 

HZS ČR ZÚ  HZS Hlučín 300 

HZS ČR ZL Olomouc – sklad Kamenice 150 

HZS ČR ZL Olomouc – sklad Hluboká nad Vltavou 150 

HZS ČR ZL Olomouc – sklad Vlastislav 150 

HZS ČR ZL Olomouc – sklad Skuteč 150 

HZS ČR ZL Olomouc – sklad Drahanovice 150 

HZS ČR ZL Olomouc – sklad Zbiroh 450 

AČR SZR Rakovník 450 

AČR SZR Olomouc 450 

AČR 44. lmopr Jindřichův Hradec 450 

AČR 74. lmopr Bučovice 450 

Tabulka 1 - Rozmístění MZHP v rámci ČR [4, 17] 

 

Tyto základny slouţí k zabezpečení základních ţivotních potřeb (ubytování, ošacení, 

stravování, osobní hygiena, zdravotní a psychosociální pomoc) postiţenému 

(evakuovanému) obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace, 

a to na nezbytně nutnou dobu. Nouzové ubytování je poskytováno ve stanech.[4] 

 

Některá města v ČR si vytvořila stacionární ubytovací kapacity, které v případě potřeby 

budou slouţit k nouzovému ubytování obyvatelstva. V případě Pardubic je v jednom 

ze stálých tlakově odolných úkrytů zařízena ubytovací kapacita pro 30 osob, pro které 
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jsou připraveny postele (viz. obrázek č. 3). V případě nutnosti je moţno kapacitu zvýšit 

aţ na 50 osob doplněním mobilních skládacích lehátek. 

 

 

Obrázek 3 - Ubytovací část v STOÚ  

 

Dalším příkladem města, které vytvořilo evakuační centrum pro nouzové ubytování 

evakuovaného obyvatelstva, je Opava. Jedná se pravděpodobně o jediné takto rozsáhlé 

zařízení v ČR, ve kterém je k okamţitému pouţití připraveno 71 lůţek a dalších 270 

lůţek včetně nezbytného materiálu humanitární pomoci je v případě potřeby připraveno 

ke zpohotovení v relativně krátkém čase.[11] 

 

4.3 Problémy provozu míst nouzového ubytování 

V plánech evakuace, respektive v plánech nouzového přeţití obyvatelstva, jsou zařízení 

pro nouzové ubytování evakuovaných osob vytypovaná.  

 

Místa nouzového ubytování nemají uvedena prakticky ţádné údaje. Obvykle jsou 

v plánech označeny pouze název objektu, adresa a název provozovatele objektu. Tato 

zařízení si však vyţadují personální zabezpečení, které ne vţdy je schopen pokrýt 

provozovatel zařízení. Vzhledem k tomu, ţe potřeba evakuace vyvstane obvykle 

v krátkém časovém úseku, jsou osoby určené pro obsluhu zařízení (jedná se zpravidla 

o úředníky obecních a městských úřadů) určeny „ad hoc“ a není čas na jejich odbornou 

přípravu. Ve většině případů nejsou tyto osoby předem pro tuto činnost proškoleny.[3] 
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Nastane situace, ţe tyto osoby zpravidla: 

 nemají o situaci v zařízení přehled, 

 nevědí, jaké kroky či postupy mají podniknout k jeho zpohotovení, 

 nevědí, kde seţenou potřebný materiál, 

 neznají své povinnosti, úkoly a místa působení, 

 nevědí, jak řídit provoz zařízení, 

 nevědí, jak nastavit pravidla pro ubytované osoby.[3] 

 

Výše zmíněné problémy mohou mít za následek především zdrţení procesu evakuace 

a následného ubytování evakuovaných osob v místě nouzového ubytování. Druhým 

aspektem mohou být zvýšené náklady, které budou spojené s řešením případných 

chybných rozhodnutí, případně moţné náhrady škod, které vzniknou evakuovanému, 

respektive postiţenému obyvatelstvu vinou nesprávného nebo v horším případě ţádného 

rozhodnutí odpovědných orgánů. 
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5. Statutární město Pardubice 

5.1 Informace o městě 

Statutární město Pardubice je sídelním městem Pardubického kraje. Leţí v severní části 

Pardubického kraje na soutoku řek Labe a Chrudimky. Dalším přítokem Labe je říčka 

Loučná u Sezemic. Část vod Loučné odvádí kanál Halda a to přímo do Pardubic, kde se 

vlévá do Chrudimky. Jedná se převáţně o rovinatý kraj tvořený tzv. Pardubickou 

kotlinou, která se rozkládá od soutoku Labe s Úpou a Metují v Jaroměři aţ po průlom 

se Ţeleznými horami u Týnce nad Labem.[2] 

 

Pardubice mají rozlohu cca 78 km
2
 a leţí v nadmořské výšce 212 aţ 237 m. n. m. Počet 

trvale ţijících obyvatel je asi 89000. Předpokládá se, ţe se na území města dlouhodobě 

zdrţuje asi 100000 lidí. Rozdíl tvoří studenti středních škol a Univerzity Pardubice a dále 

hlavně cizinci, kteří přijeli do Pardubic pracovat do některé z místních firem.[2] 

 

Krajské město je zejména průmyslovým centrem, kde je soustředěno mnoţství 

chemického, petrochemického a elektrotechnického průmyslu. Pardubice jsou důleţitým 

dopravním uzlem, a to hlavně ţelezničním. Středem města prochází 1. tranzitní ţelezniční 

koridor. Dalším dopravním uzlem je pardubické letiště, které má statut mezinárodního 

civilního letiště a funguje ve smíšeném provozu. Je vyuţíváno jak pro civilní leteckou 

dopravu, tak také Armádou České republiky, která je vlastníkem letiště. Mezi největší 

firmy Pardubic patří Explosia, Synthesia, Paramo, Panasonic a Foxconn.[8] 

 

5.2 Krizové řízení města 

Pardubice jsou územně členěným statutárním městem. Výkon obecního úřadu I. typu dle 

statutu města vykonávají především úřady městských obvodů. Statutem města jsou 

povinnosti obce dané zákony 239/2000 Sb.
1
, 240/2000 Sb.

2
, 222/1999 Sb.

3
 

a 133/1985 Sb.
4
 předány magistrátu města, kde tuto problematiku řeší oddělení krizového 

                                                 

 

1 Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů 

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

3 Zákon 222/2000 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

4 Zákon 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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řízení organizačně začleněné do odboru kanceláře magistrátu. Magistrát města Pardubic 

vykonává funkci obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zajišťuje převáţnou část 

výkonu přenesené působnosti obce. Povinnosti určené obce dle § 15 odst. a), zákona 

240/2000 Sb.
5
 vykonává oddělení krizového řízení magistrátu města.[9] Jako určená obec 

mají Pardubice zřízenu bezpečnostní radu a krizový štáb. 

 

5.3 Bezpečnostní rada města 

Bezpečnostní rada statutárního města Pardubic je koordinačním orgánem pro přípravu na 

krizové situace. Její působnost je vymezena správním obvodem obce s rozšířenou 

působností Pardubice.[10] 

 

Bezpečnostní rada statutárního města Pardubic projednává zejména: 

 zajištění připravenosti správního obvodu na krizové situace včetně návrhů opatření, 

 rozpracování úkolů krizového plánu kraje uloţených hasičským záchranným sborem 

kraje, 

 roční zprávu o stavu prostředků pro varování osob ve správním obvodu a způsob 

zajištění náhradního varování, 

 plán evakuace osob z ohroţeného území správního obvodu, 

 zprávu o činnosti a připravenosti sloţek integrovaného záchranného systému 

umístěných ve správním obvodu, 

 návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic, vyčleněných 

k zajištění přípravy na krizové situace ve správním obvodu, 

 informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu při vyhlášeném 

krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce, 

 způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem moţného ohroţení 

ve správním obvodu, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení, 

 způsob shromaţďování nezbytných údajů o osobách, které v době krizového stavu 

přechodně změní pobyt, 

 zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních, 

                                                 

 

5 Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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 vnější havarijní plány, 

 podmínky nouzového přeţití obyvatelstva.[10] 

 

5.4 Krizový štáb města 

Krizový štáb statutárního města Pardubic je pracovním orgánem vedoucího krizového 

štábu k řešení krizových situací nebo při jejich hrozbě. Dále můţe být vyuţit při hrozbě 

vzniku nebo po vzniku mimořádné události nebo při koordinaci záchranných 

a likvidačních prací podle § 13 zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.[7] 

 

Krizový štáb města plní zejména následující úkoly: 

 analyzuje a hodnotí situaci na postiţeném území s vyuţitím podkladů poskytovaných 

správními úřady a sloţkami integrovaného záchranného systému a zpracovává návrhy 

na opatření, 

 eviduje a sleduje účinnost nasazení sil a prostředků, 

 organizuje ochranu obyvatelstva na postiţeném území, 

 dokumentuje činnost a postup při provádění záchranných a likvidačních prací, 

 zpracovává informace pro hromadné informační prostředky, 

 udrţuje, zejména prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného 

záchranného systému, spojení s místem nebo místy zásahu, 

 udrţuje spojení s krizovým štábem kraje, krizovými štáby sousedních obcí a případně 

ústředním krizovým štábem, 

 připravuje návrhy na řešení vzniklých situací, které předkládá na jednání vedoucímu 

krizového štábu.[7] 
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6. Plán evakuace Pardubic 

6.1 Tvorba plánu evakuace 

Přípravné práce na tvorbě plánu evakuace byly zahájeny v roce 2003. V tomto roce 

rozhodla Bezpečnostní rada města vytvořit plán obyvatelstva při přirozených povodních, 

který bude současně vyuţitelný i při provádění evakuace z jiného důvodu, včetně 

evakuace prováděné v době válečného stavu (dále jen „plán evakuace“).[8] 

 

Sběr potřebných informací probíhal téměř dva roky a zahrnoval zejména zjišťování 

informací o potencionálních evakuačních střediscích a místech nouzového ubytování. 

Od provozovatelů vybraných zařízení byly zjišťovány především informace o „nouzové 

ubytovací kapacitě“, kapacitě vyvařoven a kontaktní údaje. Tyto informace se staly 

základem pro zpracování plánu evakuace. Mezi vybraná zařízení patří např. školská 

zařízení (zřizovaná městem, ale i krajem), zimní stadion, tělocvičny, vybraná kulturní 

zařízení, ale i vhodná veřejná ubytovací zařízení.[8] 

 

Pomocí GIS aplikací byly provedeny nejrůznější analýzy, ze kterých vyplynulo, zda 

a v jaké zóně rizik se vybrané objekty nacházejí (záplavové území, zóny havarijního 

a vnějšího havarijního plánování).[8] 

 

Plán evakuace byl v první verzi připraven a schválen bezpečnostní radou města v roce 

2005. Bezpečnostní rada také rozhodla o nutnosti ověření navrţeného plánu a v roce 2006 

proběhlo první cvičení, jehoţ název byl „EVAKUACE 2006“. Zkušenosti ze cvičení a 

zkušenosti získané z obcí zasaţených ve stejném roce povodněmi, byly zapracovány do 

konečné podoby plánu evakuace, který byl schválen bezpečnostní radou města v roce 

2008.[8] 

 

Současně byla v roce 2006 zadána výroba informačních letáků pro obyvatelstvo, 

formulářů pro vedení evidence evakuovaných, nakoupeny byly reflexní vesty pro obsluhy 

evakuačních středisek a míst nouzového ubytování. Vyroben byl i dostatečný počet 

označení objektů, ve kterých budou zřízena evakuační střediska a místa nouzového 

ubytování. Z tohoto materiálu byly vytvořeny sady, které obsahují vše potřebné pro 
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rychlé zahájení činnosti evakuačních středisek a míst nouzového ubytování. Tyto sady 

jsou umístěny ve skladech oddělení krizového řízení magistrátu města.[8] 

 

V roce 2006 byla dokončena větší části protipovodňové ochrany města a díky tomu byl 

podstatným způsobem sníţen počet obyvatel ohroţených přirozenou povodní v úrovni 

stoleté vody, a to z cca 27 tisíc na dnešních cca 600 osob. I přes toto sníţení je 

problematice evakuace věnována ze strany města stále velká pozornost. Důvodem jsou 

samozřejmě stále se opakující povodně, ale také ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, který jasně říká, ţe obecní úřad při 

výkonu státní správy zajišťuje mj. evakuaci osob před hrozícím nebezpečím.[8] 

 

6.2 Analýza současného stavu 

V současné době je v rámci plánu evakuace zpracována část E. 1 – textová část, která 

popisuje právní prostředí evakuace, evakuační zóny, evakuační střediska a místa 

nouzového ubytování. Dále se zabývá moţnými způsoby evakuace a stanoví přibliţné 

náklady na zajištění evakuace. Celá tato část je určena především pro činnost orgánu 

krizového řízení města. Jako pomůcka pro zajištění efektivní činnosti místa nouzového 

ubytování je tato dokumentace nevhodná. 

 

V samotném plánu evakuace se jiţ od počátku zpracovávání dokumentace počítalo se 

zpracováním samostatné metodické pomůcky, která podpoří efektivní chod vybraných 

míst nouzového ubytování. Od roku 2003 se začaly shromaţďovat údaje o vybraných 

zařízeních, které se staly součástí plánu evakuace jako příloha části E. 1. 

 

Na území statutárního města Pardubic jsou v současné době vybrána zařízení, se kterými 

je uvaţováno jako s moţnými místy nouzového ubytování. Jedná se zejména o školská 

zařízení, dále o kulturní domy, tělocvičny, sály, případně veřejná ubytovací zařízení (dále 

jen „další zařízení“). Ředitelé daných zařízení ani jejich personál de facto vůbec nevědí, 

co by obnášela přeměna jejich zařízení na místo nouzového ubytování. 

 

Souhrnný přehled školských a dalších zařízení území správního obvodu ORP Pardubice, 

včetně předpokládaných ubytovacích kapacit, je uveden v tabulce č. 2. 
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Zařízení Ubytovací kapacita 

školská zařízení 13220 

kulturní domy 323 

tělocvičny 244 

ubytovací zařízení města 300 

hotely 2860 

penziony 691 

ubytovny, koleje 3007 

ostatní ubytovací zařízení 105 

Tabulka 2 - Souhrnný přehled ubytovacích kapacit [1] 

 

Detailní seznam školských a dalších zařízení vytypovaných jako místa nouzového 

ubytování na území správního obvodu ORP Pardubice je uvedena v příloze č. 2. V této 

příloze jsou uvedeny předpokládané ubytovací kapacity jednotlivých zařízení. Dále je zde 

uvedeno, zda se vybraný objekt nachází v zóně havarijního, případně vnějšího 

havarijního plánování nebo v záplavovém území 5leté, 20leté nebo 100leté vody. V rámci 

plánování protipovodňových opatření byla Bezpečnostní radou statutárního města 

Pardubic stanovena bezpečnostní zóna, která se nachází 100 metrů od hranice 

záplavového území 100leté vody. 

 

Pro nouzové ubytování osob se počítá také s vyuţitím jednoho z velkokapacitních stálých 

tlakově odolných úkrytů, kde je zařízena ubytovací kapacita pro 30 osob, pro které jsou 

připraveny postele. V případě nutnosti je moţno kapacitu zvýšit aţ na 50 osob doplněním 

mobilních skládacích lehátek. V dalších letech se předpokládá navýšení moţné kapacity 

aţ na 230 osob s vyuţitím prostoru dalšího velkokapacitního stálého tlakově odolného 

úkrytu. 

 

Na základě těchto informací jsem se rozhodl zpracovat návrh metodické pomůcky 

dokumentace místa nouzového ubytování, který se stane základní pomůckou pro personál 

místa nouzového ubytování.  

 

Tato bakalářská práce je zároveň podkladem pro zpracování části plánu evakuace 

s názvem „E. 4 – Dokumentace místa nouzového ubytování“, kterou zpracovávám 

v rámci plnění svých pracovních povinností. 
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7. Návrh metodické pomůcky dokumentace místa nouzového ubytování 

Dokumentaci místa nouzového ubytování navrhuji jako samostatnou část, která bude 

nedílnou součástí plánu evakuace při přirozených povodních. Bude určena jako 

metodická pomůcka zejména provozovatelům zařízení, která jsou vybrána jako místa 

nouzového ubytování. Dále bude dokumentace určena zaměstnancům Magistrátu města 

Pardubic a úřadů městských obvodů, kteří budou zajišťovat evakuaci osob v souladu 

s ustanovením § 15, odst. 2 písm. c) zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému. 

 

7.1 Označení míst nouzového ubytování 

Místo nouzového ubytování musí být zřetelně a viditelně označeno nápisem „místo 

nouzového ubytování“ a pokud je to moţné, i mezinárodně platným rozeznávacím 

znakem civilní ochrany. 

 

Označení se umisťuje na objektu u hlavního vchodu do objektu. Moţný vzor označení je 

na obrázku č. 4 

 

 

Obrázek 4 - Vzor označení místa nouzového ubytování 

 

7.2 Personální zajištění místa nouzového ubytování 

Personální zajištění místa nouzového ubytování navrhuji plánovat primárně 

ze zaměstnanců daného zařízení. Při plánování potřebného počtu personálu je nezbytné si 

uvědomit, ţe místo bude plnit úkoly v nepřetrţitém provozu. Pokud, po zváţení všech 

okolností, vznikne potřeba na doplnění personálu, bude personál zajištěn krizovým 

štábem města. Doplnění bude operativně a neprodleně zajištěno po aktivaci místa 

nouzového ubytování na základě upřesnění počtu potřebných osob, které bude poţadovat 

dané zařízení.  
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V čele zařízení, které se změnilo na místo nouzového ubytování, stojí vedoucí místa 

nouzového ubytování. V  místě nouzového ubytování musí být vţdy přítomen vedoucí 

místa nouzového ubytování nebo jeho zástupce. Vedoucí, respektive jeho zástupce, musí 

být vhodným způsobem označen.  

 

7.3 Činnost místa nouzového ubytování 

V následující částí návrhu metodické pomůcky podrobněji popisuji jednotlivé činnosti 

místa nouzového ubytování. Vzhledem k úzké provázanosti a překrývání jednotlivých 

činností nebude zcela dodrţena jejich chronologie tak, jak by mohly následovat za sebou. 

Schéma činnosti místa nouzového ubytování je zobrazeno na obrázku č. 5. 

 

 

Obrázek 5 -  Schéma činnosti místa nouzového ubytování 
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7.3.1 Příjem a evidence evakuovaných osob 

Po příjezdu evakuovaných osob budou evakuované osoby odvedeny k místu pro evidenci 

evakuovaných. Toto místo musí být umístěno a vybaveno tak, aby bylo moţno provádět 

příjem a evidenci osob a jejich následné ubytování v zařízení. Způsob příjmu osob, 

zejména s ohledem na místní podmínky, stanoví vedoucí. 

 

Evakuované osoby obdrţí doplňkový informační leták s krátkým poučením o způsobu 

jeho vyplnění. Pokud se jedná o rodinu, obdrţí jej pro celou rodinu jedna osoba. Vzor 

letáku je uveden v příloze č. 3. 

 

Po ubytování osob vyplní doplňkový informační leták vţdy jedna osoba za celou rodinu 

(u jednotlivců kaţdý za sebe). Na základě takto shromáţděných doplňkových 

informačních letáků musí být vyhotovena evidence osob pro kaţdou místnost samostatně, 

a to do evidenčního formuláře, jehoţ vzor je uveden v příloze č. 4. 

 

Evidenční formuláře musí být po svém vyhotovení co nejdříve odeslány krizovému štábu. 

V tištěné podobě navrhuji mít jedno souhrnné vyhotovení uloţeno na trvale přístupném 

místě pro personál. Dále navrhuji jedno vyhotovení umístit na dveře kaţdé místnosti, kde 

jsou osoby ubytovány. Seznam, který bude umístěn na dveře místnosti, však nebude 

moci, s ohledem na ochranu osobních údajů, obsahovat údaje uvedené ve sloupci „Datum 

narození“ a sloupci „Poznámka“. 

 

Evakuované osoby budou před samotnou evakuací vyzvány, aby si nezbytné věci 

připravily do evakuačního zavazadla. Pokud evakuační zavazadlo nebudou mít, budou 

jim případně potřebné věci personálem místa nouzového ubytování ve spolupráci 

s krizovým štábem města zajištěny.  

 

Ubytování osob s domácím zvířetem nebude standardně povoleno. Výjimku budou tvořit 

asistenční psi a vodící psi pro nevidomé.  

 

7.3.2 Ubytování evakuovaných osob 

Po provedení příjmu, základní evidenci a distribuci doplňkových informačních letáků 

budou evakuovaní rozdělení do skupin, jejichţ velikost odpovídá ubytovací kapacitě 
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jednotlivých místností, a ubytováni. Při rozdělování do skupin bude nutné brát zřetel na 

potřebu společného ubytování rodin a dále na zdravotní stav jednotlivých evakuovaných 

osob. 

 

Pokud bude při ubytovávání nebo i později zjištěno, ţe se ve skupině evakuovaných 

nacházejí osoby, pro které není daný způsob ubytování vhodný, zajistí se, ve spolupráci 

s krizovým štábem, jejich případné umístění ve vhodnějším zařízení. 

 

7.3.3 Stravování evakuovaných osob 

V případě, ţe to bude situace vyţadovat, bude ubytovaným zajištěno podávání stravy, a 

to aţ třikrát denně. Příprava stravy bude zajištěna buď přímo v místě nouzového 

ubytování, nebo v odpovídajícím stravovacím zařízení v jeho blízkosti. Výdej stravy 

obvykle nebude zajištěn okamţitě po zahájení činnosti, ale s určitým časovým odstupem. 

Proto navrhuji, aby první vydávané jídlo bylo teplé. Při zajišťování celodenní stravy bude 

podáváno alespoň jedno jídlo teplé. 

 

Strava bude evakuovaným vydávána oproti předloţené stravence nebo průkazu 

evakuovaného, bude-li vydán. Stravenky se budou vydávat v příslušném místě 

nouzového ubytování. Připravené bloky se stravenkami budou v potřebném počtu 

distribuovány cestou krizového štábu města.[1] 

 

Při plánování jídelníčku bude potřebné zohlednit mimo nutričních hodnot jídla také 

dostupné zásoby komodit a finanční náklady spojené s jeho přípravou. Zásobování 

vývařoven potravinami potřebnými pro přípravu stravy bude probíhat na základě 

standardních smluvních vztahů s jejich dodavateli. V případě, kdy v důsledku mimořádné 

události dodavatel nebude schopen dodávku zajistit, pomůţe se zajišťováním dalších 

dodavatelů krizový štáb města.  

 

7.3.4 Výdej průkazu evakuovaného 

Pro zabezpečení spolehlivé identifikace evakuovaných osob budou, rozhodnou-li tak 

orgány krizového řízení města, evakuovaným vydány průkazy evakuovaného.[1] 
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Průkaz bude slouţit k prokazování oprávněného pobytu osoby v daném místě nouzového 

ubytování. Průkaz dále bude slouţit k prokazování oprávněnosti odběru stravenek 

respektive stravy, pokud bude vydávána.[1] 

 

Při ukončení pobytu v místě nouzového ubytování evakuovaná osoba odevzdá průkaz 

personálu zařízení. Na zadní straně průkazu vyznačí tato osoba místo jejího dalšího 

pobytu a případné kontaktní údaje.[1] 

 

7.3.5 Zdravotnická a psychologická pomoc 

Při evakuaci se nachází velké mnoţství osob v nestandardní situaci a podmínkách, proto 

existuje reálné nebezpečí vzniku stresových situací, zdravotních potíţí a úrazů. Z tohoto 

důvodu bude nutné zajistit evakuovaným osobám poskytnutí první pomoci a v případě 

potřeby i psychologickou pomoc.  

 

K zajištění této pomoci bude slouţit místo pro poskytování první pomoci. Poskytování 

první pomoci bude zajišťováno zejména prostřednictvím občanských sdruţení 

poskytujících sluţby v této oblasti (např. ČČK). V případě nedostatku těchto kapacit 

můţe být základní první pomoc poskytována i prostřednictvím vyškoleného personálu 

místa nouzového ubytování. Na zdravotnickém zabezpečení, respektive na zabezpečení 

hygienicko-epidemiologických opatření, se bude případně podílet i příslušný orgán státní 

správy.[1] V případě potřeby bude poţádána o pomoc Zdravotnická záchranná sluţba 

Pardubického kraje, a to v případě ohroţení ţivota na tísňové lince 155, nebo cestou linky 

pro odkladné stavy pro dospělé na tel. čísle: 466 650 647, nebo linky pro odkladné stavy, 

určené pro děti a dorost, na tel. čísle: 466 650 658. Tyto linky pro odkladné stavy 

poskytují informace o dostupné přednemocniční péči včetně otevírací doby LSPP 

(lékařské pohotovosti), pohotovostní sluţby lékáren a případně také konzultaci 

zdravotního stavu. 

 

Pro evakuované osoby, jejichţ nemoc nemá takový charakter, aby si vyţádala 

hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, bude zřízena místnost pro ubytování nemocných. 

 

Odborná psychologická pomoc bude zajištěna cestou krizového štábu města. 
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Místo pro poskytování první pomoci a místo pro ubytování nemocných bude vhodně 

označeno. 

 

7.3.6 Sociální a duchovní pomoc 

Tato pomoc nebude primárně zajišťována. Pokud bude ze strany evakuovaných osob 

tento poţadavek vznesen, zajistí vedoucí ve spolupráci s krizovým štábem města 

operativně zajištění této pomoci. 

 

O případné moţnosti čerpání pomoci v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, budou evakuovaní, kterých se to 

týká, informováni příslušným orgánem státní správy. Forma a obsah informace bude 

vyplývat z aktuální situace.  

 

7.3.7 Využití evakuovaných k zajištění provozu místa nouzového ubytování 

Vyuţití evakuovaného obyvatelstva při zajištění některých dílčích činností místa 

nouzového ubytování lze za předpokladu, ţe sami projeví ochotu podílet se na 

zabezpečení některých činností, nebo po poţádání obsluhou dobrovolně tuto pomoc 

poskytnou. Evakuovaní mohou vykonávat takové činnosti, které odpovídají jejich 

pohlaví, věku, schopnostem příp. jejich odbornosti. 

 

7.3.8 Výdej humanitární pomoci evakuovaným 

Pokud zařízení obdrţí jakoukoliv nabídku humanitární pomoci, bude vţdy informovat 

krizový štáb města. Nakládání s humanitární pomocí musí splňovat poţadavky §6, odst. 3 

nařízení vlády 463/2000 Sb.
6
 tak, aby bylo znemoţněno její zneuţití, tzn., je nutné 

zabezpečit evidenci příjmu a výdeje humanitární pomoci. Krizový štáb města bude 

monitorovat nabídky humanitární pomoci a také poţadavky na poskytnutí humanitární 

pomoci obyvatelstvu. Dále bude koordinovat příjem a výdej humanitární pomoci v rámci 

celého města respektive správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice. 

                                                 

 

6 Nařízení vlády 463/2000 Sb. o stanovení pravidel poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva ve znění pozdějších 

předpisů 
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Jakékoliv poţadavky na zajištění humanitární pomoci bude nutno směřovat na krizový 

štáb města. 

 

7.3.9 Poskytování informací evakuovaným osobám 

Vedoucí místa nouzového ubytování bude odpovídat za poskytování informací 

evakuovaným osobám. Z tohoto důvodu musí být zřízeno místo, které bude viditelně 

označeno a kde bude k dispozici osoba, která informace bude podávat. Touto můţe být 

určený pracovník provozovatele zařízení, ve kterém je místo nouzového ubytování 

zřízeno.  

 

Obsahem podávaných informací můţe být např. informace o: 

 dalším průběhu evakuace a provozních podmínkách místa nouzového ubytování, 

 umístění místa poskytování první pomoci a moţnosti poskytnutí psychologické 

pomoci, 

 výdeji humanitární pomoci, 

 vyhledání chybějícího člena rodiny nebo blízkého příbuzného, 

 výdeji stravy, výdeji stravenek atd. 

 

7.3.10 Podávání informací krizovému štábu 

Vedoucí bude podávat pravidelně informace krizovému štábu. Přesný čas pro podávání 

informací bude stanoven operativně krizovým štábem na základě aktuální situace. 

V případě nutnosti vedoucí místa nouzového ubytování kontaktuje krizový štáb okamţitě. 

K podávání informací můţe být vyuţit formulář, který je v příloze č. 5. 

 

Krizovému štábu se předávají především tyto informace: 

 připravenost místa nouzového ubytování k příjmu evakuovaných osob, 

 zahájení a ukončení příjmu kaţdé skupiny evakuovaných osob, 

 počet ubytovaných osob po ukončení příjmu a při kaţdé jeho změně (např. pokud 

někdo opustí místa nouzového ubytování ze zdravotních důvodů, z důvodu odchodu 

ke svým příbuzným apod.), 

 jakékoliv závaţné skutečnosti týkající se činnosti místa nouzového ubytování 

(narušování veřejného pořádku a bezpečnosti, zranění apod.), 
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 potřeba zásobování prostředky pro nouzové ubytování nebo stravování, 

 ukončení činnosti místa nouzového ubytování po úplném ukončení evakuace a 

návratu evakuovaných do místa svého bydliště apod. 

 

7.3.11 Odvoz komunálního odpadu 

S ohledem na specifickou úlohu zařízení bude nutno počítat se zvýšeným výskytem 

komunálního odpadu. Jeho odvoz bude primárně zajišťován firmou, se kterou má zařízení 

uzavřenu smlouvu. Případné problémy s odvozem budou řešeny ve spolupráci s krizovým 

štábem města. 

 

7.4 Aktivace místa nouzového ubytování 

Prvotní informaci o moţném nařízení evakuace a přeměně zařízení na místo nouzového 

ubytování obdrţí ředitelé zařízení telefonicky, příp. prostřednictvím SMS, určeným 

pracovníkem magistrátu po vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity ve správním obvodu 

statutárního města Pardubic. Ředitelé zařízení by dále měli informovat zaměstnance 

zařízení o situaci a potřebě jejich dosaţitelnosti.[1] 

 

O vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity ve správním obvodu města Pardubic budou 

ředitelé zařízení informováni formou SMS, příp. telefonicky, určeným pracovníkem 

magistrátu. Ředitelé zařízení by měli následně ověřit dosaţitelnost svých zaměstnanců 

pro případ, ţe bude nařízena evakuace a zařízení bude přeměněno na místo nouzového 

ubytování.[1] 

 

Po zveřejnění rozhodnutí primátora o nařízení evakuace obyvatelstva z postiţených 

území budou ředitelé zařízení, která byla vybrána jako místa nouzového ubytování, 

vyrozuměni telefonicky o nutnosti zahájení činnosti místa nouzového ubytování. Zároveň 

budou informováni o způsobu předání potřebných pomůcek a materiálu k zajištění 

podpory činnosti místa nouzového ubytování.[1] Seznam materiálu uloţeného na 

oddělení krizového řízení magistrátu města Pardubic a připraveného pro podporu činnosti 

místa nouzového ubytování je uveden v příloze č. 6. 
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7.5 Příprava místa nouzového ubytování 

Po obdrţení informace o přeměně zařízení na místo nouzového ubytování a svolání 

příslušného personálu doporučuji rozdělit přípravu tak, aby byla provedena co nejrychleji 

a nejefektivněji s ohledem na čas, který bude k přípravě potřebný.  

 

Nejprve bude nezbytné připravit a označit si místo pro evidenci evakuovaných. Místo 

musí být vybaveno tak, aby byla po zahájení činnosti zajištěna plynulá evidence při 

příjmu evakuovaných občanů. Další důleţitou činností je příprava místností, kde budou 

evakuovaní ubytováni. V určených místnostech je potřebné, dle dispozice místnosti a 

dané situace, sestěhovat nábytek na jednu stranu, nebo jej úplně vystěhovat. Pokud budou 

k dispozici matrace, lehátka, nosítka nebo polní lůţka (dále jen „lůţka“), vybavit jimi 

danou místnost tak, aby počet lůţek nepřekročil poţadovanou kapacitu místnosti. 

V kaţdé místnosti pro ubytované doporučuji viditelně vyvěsit ubytovací řád. 

 

Připravit se musí také místo pro poskytování informací a dále místo pro poskytování 

první pomoci a místo pro ubytování nemocných. Místo pro poskytování první pomoci 

bude nutné vybavit alespoň základní lékárničkou. Místo pro ubytování nemocných 

navrhuji vybavit přednostně lůţky, jsou-li k dispozici. Obě místa by měla mít umyvadlo 

s tekoucí teplou i studenou vodou. Pokud bude první pomoc zajišťovat občanské sdruţení 

poskytující v této oblasti své sluţby (např. ČČK), je třeba koordinovat přípravu těchto 

míst s ním.  

 

Pro trávení volného času, příjem návštěv, sledování zpráv nebo hromadné sdělování 

informací doporučuji zřídit denní místnost. Denní místnost se vybaví odpovídajícím 

počtem stolů, ţidlí. Pokud okolnosti dovolí, umístí se do denní místnosti rozhlasový 

přijímač, případně televizor.  

 

Není-li tomu tak běţně, bude nutno také označit sociální zařízení pro personál, muţe, 

ţeny a tělesně postiţené. 

 

Pro lepší orientaci a pohyb ubytovaných, především v rozlehlejších objektech, doporučuji 

vhodně rozmístit orientační směrové šipky a značky. 
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Prostory, které budou pro evakuované nepřístupné, se uzamknou a vhodně označí. 

 

Jakmile bude příprava dokončena, nahlásí vedoucí místa nouzového ubytování 

připravenost zařízení přijímat evakuované krizovému štábu města. 

 

Provoz bude moţno zajistit jedině za předpokladu, ţe nebude přerušena dodávka energií 

(elektrická energie, plyn, teplo), dodávka vody nebo nebude přerušena funkčnost 

kanalizační sítě. 

 

7.6 Nakládání s osobními a citlivými údaji 

Při nakládání s osobními údaji nebo jinými citlivými údaji je nutno postupovat v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Za ochranu osobních a citlivých 

údajů odpovídá osoba, která v rámci prováděné evakuace s uvedenými údaji nakládá. 

 

7.7 Náklady na zajištění provozu místa nouzového ubytování 

Náklady na zajištění provozu místa nouzového ubytování bude hradit statutární město 

Pardubice ze svého rozpočtu. V případě stravování evakuovaného obyvatelstva se 

nevylučuje moţná finanční spoluúčast evakuovaných osob, o jejímţ zavedení rozhodne 

krizový štáb města. Výše finanční spoluúčasti bude stanovena krizovým štábem města po 

konzultaci s vedoucím místa nouzového ubytování nebo zástupcem stravovacího zařízení, 

ve kterém bude strava podávána. 

 

Vyúčtování všech prokázaných nákladů bude provedeno po ukončení činnosti zařízení 

jako místa nouzového ubytování ve spolupráci s odpovědným odborem magistrátu města. 

 

7.8 Použití metodiky a její aktualizace 

Tento dokument navrhuji jako metodickou pomůcku popisující zajištění činnosti místa 

nouzového ubytování. Jelikoţ se v Pardubicích primárně počítá jako s místy nouzového 

ubytování se školskými zařízeními, jsou některé části specifikovány pro tato zařízení. 

Pokud bude vyuţito některé z vybraných mimoškolských zařízení, pouţijí se dané části 

metodiky přiměřeně typu zařízení. Tento dokument navrhuji jako nedílnou součást plánu 

evakuace statutárního města Pardubic při přirozených povodních.  
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8. Zpracování dokumentace místa nouzového ubytování 

Pro zajištění kontinuity činností místa nouzového ubytování navrhuji zpracovat základní 

dokumentaci místa nouzového ubytování. předloha pro zpracování dokumentace je 

uvedena v příloze č. 1.  

 

Při zpracování této dokumentace můţe být vyuţita stávající dokumentace, kterou mají 

jednotlivé subjekty podílející se na zajišťování činnosti míst nouzového ubytování jiţ 

zpracovánu (např. dokumentace poţární ochrany, plán evakuace, plán krizové 

připravenosti atd.). Rozpracování jednotlivých částí dokumentace se provede dle potřeby 

pro jednotlivé činnosti tak, aby co nejlépe vyhovovala konkrétním podmínkám. 

Dokumentace můţe být zapracována do jiné vhodné dokumentace provozovatele zařízení 

(provozní řády apod.), vţdy by však měla obsahovat údaje, které budou nezbytné pro 

zvládnutí činností spojených s nouzovým ubytováním. 

 

Vytypovaná zařízení si zpracují dokumentaci místa nouzového ubytování pro své zařízení 

dle této metodiky. Se zpracováním jim pomůţe oddělení krizového řízení Magistrátu 

města Pardubic. Formu i obsah dokumentace doporučuje příloha č. 1.  

 

Ředitel zařízení by předal kopii zpracované dokumentace místa nouzového ubytování 

v elektronické podobě na oddělení krizového řízení Magistrátu města Pardubic. 

Vytisknutou verzi a kopii v elektronické formě by si ponechal zaloţenu ve svém zařízení 

na takovém místě, které bude trvale dosaţitelné všem zaměstnancům. 

 

8.1 Souhrnné informace 

Tuto část navrhuji jako jedinou povinnou poloţku, kterou musí kaţdé zařízení dodrţet a 

vyplnit. 

 

Při vyplňování této části je potřebné dodrţet následující doporučení. 

 

V části kontakty je nezbytné vyplnit dostupné kontaktní údaje na všechny osoby.  
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V části údaje o areálu je nezbytné dodrţovat následující pravidla: 

 počet objektů – u více budov stavebně propojených chodbami povaţovat za jeden 

objekt, 

 bezbariérový přístup – za bezbariérový přistup, lze povaţovat takový, kdy se osoba 

trvale upoutaná k invalidnímu vozíku bez cizí pomoci dostane do budovy zařízení, 

případně některé její části, 

 moţnost napojení na náhradní zdroj elektrické energie – specifikovat, zda je moţno 

napojit na náhradní zdroj celý objekt nebo jen jeho část (např. vývařovnu), pokud 

taková moţnost není, napište „ne“, 

 ubytovací kapacita – do ubytovací kapacity počítat pouze s učebnami (místnostmi), 

kde je moţno vhodně sestěhovat nebo úplně vystěhovat nábytek. Do ubytovací 

kapacity se nezapočítává plocha tělocvičen a učeben pro odbornou výuku (učebna 

výpočetní techniky, chemická laboratoř atd.). Při kalkulaci ubytovací kapacity je 

počítáno s plochou 5 m
2
 na jednu osobu (tato plocha je zvolena s dostatečnou 

rezervou, umoţňující uloţení sestěhovaného nábytku i uloţení osobních věcí 

ubytovaných osob)[1], 

 tělocvična – počet a rozměr kaţdé tělocvičny, 

 hřiště – rozměr hřiště, 

 plocha vhodná k parkování vozidel – rozměr vhodné plochy, která bezprostředně 

přiléhá k budově místa nouzového ubytování, v případě parkoviště uveďte počet 

stání, 

 

Personální zajištění místa nouzového ubytování navrhuji plánovat primárně 

ze zaměstnanců daného zařízení. Při plánování potřebného počtu personálu je nezbytné si 

uvědomit, ţe místo bude plnit úkoly v nepřetrţitém provozu. V případě zajišťování 

stravy, mohou být připravována aţ tři jídla denně. Pokud po zváţení všech okolností 

vznikne potřeba na doplnění personálu, bude počet poţadovaných osob uveden v kolonce 

„poţadavek na doplnění“.  

 

Pro zabezpečení některých specifických sluţeb je zjišťováno, zda dané zařízení má 

k dispozici smluvně zajištěného psychologa, a to jako zaměstnance nebo externího 

spolupracovníka. Způsob zajištění navrhuji specifikovat, např. „1 externí“. V případě 

zdravotníků bude uveden počet osob, které jsou schopny poskytnout první pomoc a 

vykonaly k tomu nějaký akreditovaný kurz (např. zdravotník zotavovacích akcí). 
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Pokud bude k dispozici vhodný materiál pro nouzové přeţití, je zapsán do části d). Do 

volných řádků můţe být dopsán jiný vyuţitelný materiál. 

 

Kapacitou vývařovny je myšlen maximální počet jednotlivých jídel (např. obědů), které 

je vyvařovna schopna připravit. Kapacitou jídelny je myšlen počet současně stravovaných 

osob (míst v jídelně). Je-li k dispozici pouze výdejna jídla, do které se jídlo dováţí 

z jiného zařízení, doplní se adresa zařízení do části výdejna stavy – dovoz ze zařízení. 

 

8.2 Jmenný seznam personálu místa nouzového ubytování 

Jmenný seznam personálu místa nouzového ubytování tvoří příjmení a jméno pracovníka, 

přidělená funkce v rámci místa nouzového ubytování a telefonní kontakt na něj. 

Kontaktní údaje stávajícího personálu místa nouzového ubytování podílejícího se na 

zajišťování činnosti míst nouzového ubytování jsou obvykle v nějaké formě v zařízení 

vedeny. Bude tedy moţno vyuţít je i v této dokumentaci, nebo se na ně vhodným 

způsobem odkázat. 

 

Kontaktní údaje doplněného personálu se dopíší operativně aţ poté, kdy budou známa 

jména konkrétních osob, které doplní stávající personál. 

 

8.3 Seznam prostor místa nouzového ubytování 

Pro efektivní fungování a pro rychlou přeměnu zařízení na místo nouzového ubytování je 

potřebné mít jiţ předem vybrány prostory, které budou slouţit ke 

konkrétnímu poţadovanému účelu. 

 

Samotnou část navrhuji tak, aby co nejjednodušším způsobem poskytla personálu, který 

provádí přípravu, nezbytné informace. Je nutné mít předurčen hlavní vchod do objektu 

místa nouzového ubytování, který se můţe lišit od běţně pouţívaného hlavního vchodu 

do zařízení. Při volbě hlavního vchodu je vhodné zvolit takový vchod, který nebude příliš 

vzdálen výstupní stanici, má dostatečnou propustnost a bude moţno v jeho blízkosti 

uvnitř zařízení provádět evidenci příchozích osob. Pro případ, ţe nebude moţno 

z nějakého důvodu vyuţít po celou dobu hlavní vchod, je potřebné mít určen i vchod 

záloţní, který by měl splňovat maximum poţadavků, jako vchod hlavní. 
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K zajištění efektivního chodu místa nouzového ubytování se vyčleňuje několik místností 

ke speciálnímu účelu. 

 

Místo pro evidenci evakuovaných – jedná se o místo bezprostředně navazující na vchod 

do budovy (např. vstupní vestibul).  

 

Místo pro poskytování informací – v tomto prostoru by měla být přítomna stálá sluţba, 

která bude schopna podávat informace jak ubytovaným osobám, tak případně ostatním 

osobám, hledajícím např. své příbuzné.  

 

Pro případ výskytu zdravotních problémů nebo úrazů navrhuji zřídit místo pro 

poskytování první pomoci a místo pro ubytování nemocných osob, jejichţ zdravotní stav 

není tak váţný, aby si vyţádal hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení. 

 

Pro moţnost příjímání návštěv, pro hromadné podávání informací atd. by mělo být 

zřízena denní místnost. Navrhuji, aby tato místnost byla vybavena televizorem nebo 

alespoň rozhlasovým přijímačem, umoţňujícím sledování nebo poslech zpravodajství. 

 

Pro odloţení osobních věcí a odpočinek personálu místa nouzového ubytování je vhodné 

zřídit místo pro zázemí personálu. Při jeho výběru je nezbytné si uvědomit, ţe mimo 

stávající personál sloţený ze stálých zaměstnanců zařízení, můţe v místě pracovat také 

doplněný personál. 

 

Pokud bude v místě nouzového ubytování probíhat výdej stravy, je potřebné stanovit 

místo pro jeho výdej, a to hlavně v zařízeních, které nemají vývařovnu, výdejnu jídla 

nebo jídelnu. 

 

Zbylé vhodné místnosti budou vyčleněny jako prostory pro ubytování evakuovaných 

osob. Při sestavování dokumentace bude nutno stanovit u jednotlivých místností kapacity 

tak, ţe na jednu osobu je uvaţováno 5 m
2 
z plochy místnosti.[1]  

 

Tělocvična můţe být vyuţita případně jako sklad pro příjem humanitární nebo jiné 

pomoci a následně jako místo výdeje této pomoci dalším osobám nebo jako další prostor 
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pro ubytování evakuovaných osob. Vzhledem k moţnému „dvojímu“ určení tělocvičny 

bude potřebné znát jak její rozměr a plochu, tak i její kapacitu. Je-li v tělocvičně poloţena 

speciální podlaha, která vyţaduje zvláštní reţim zacházení, případně vylučuje např. 

skladování těţších věcí, lze tyto informace uvést do poznámky. 

 

U sociálního zařízení vyčlenit dle moţností zařízení pro personál. Pokud je v objektu 

k dispozici bezbariérové WC nebo sprcha, je důleţité toto vhodným způsobem 

zaznamenat do dokumentace, a to včetně značení dveří, kde se bezbariérové sociální 

zařízení nachází. 

 

8.4 Harmonogram činností 

Harmonogram činností zařízení jsem rozdělil na dvě části. První část obsahuje činnosti, 

které je potřebné provést do doby zahájení příjmu evakuovaných do místa nouzového 

ubytování. Druhá část obsahuje přehled činností, které se budou provádět při a po příjmu 

evakuovaných. 

 

Harmonogram činností navrhuji zpracovat formou tabulky, jejíţ vyplněný vzor je 

součástí přílohy č. 1. První sloupec obsahuje činnost nebo opatření, které je nutno splnit. 

Druhý sloupec informuje, kdo za něj odpovídá, třetí, kdo na úkolu spolupracuje, čtvrtý je 

ponechán pro poznámky a do pátého se vhodným způsobem označí stav, ţe daná část je 

provedena, a to např. symbolem . 

 

8.5 Ubytovací řád 

V místě nouzového ubytování bude nezbytné, aby se evakuované osoby řídili určitými 

pravidly. Proto musí být vydán ubytovací řád. Doporučený vzor ubytovacího řádu je 

součástí vzorové dokumentace, bude nutné jej ovšem upravit na místní podmínky, 

případně jej doplnit o poţadované informace a určená pravidla chování. 

 

8.6 Další informace 

Do  této části dokumentace navrhuji zařadit důleţité kontakty, potřebné pro fungování 

místa nouzového ubytování. Nejdůleţitějším kontaktem je spojení na krizový štáb města. 

Z dalších čísel uvádím telefonní čísla tísňového volání a ostatní důleţitá telefonní čísla.  
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Neméně důleţitými jsou informace o způsobu a místě uloţení další dokumentace, která 

slouţí k řešení mimořádných událostí v objektech zařízení. Jedná se např. o dokumentaci 

poţární ochrany, evakuační plány objektů, plán krizové připravenosti a další. Mnohé 

informace, které vyţaduje dokumentace místa nouzového ubytování, jsou jiţ v daných 

dokumentech obsaţeny, proto se na ně můţe tato dokumentace odvolávat. 

 

8.7 Mapa okolí 

Pro lepší orientaci je vhodné do dokumentace vloţit výřez mapy okolí zařízení s 

vyznačeným hlavním a záloţním vchodem, výstupní stanicí, vhodnými parkovacími 

místy a trasou přesunu z ní do areálu místa nouzového ubytování Samotnou výstupní 

stanici je dobré zvolit tak, aby byla co nejblíţe k zařízení a byla dobře dostupná pro 

autobusy s evakuovanými. Je vhodné, aby autobusy na výstupní stanici zastavovaly 

pravou stranou k budově zařízení. Tím se předejde rizikovému přecházení vozovky 

větším počtem evakuovaných lidí. 
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9. Závěr 

V této bakalářské práci jsem řešil problematiku dokumentace místa nouzového 

ubytování. V praxi je totiţ běţné, ţe v plánech evakuace, respektive v plánech nouzového 

přeţití obyvatelstva, jsou zařízení pro nouzové ubytování evakuovaných osob 

vytypovaná, ale nejsou o nich vedeny prakticky ţádné údaje a není k nim vytvořena 

ţádná dokumentace. Obvykle jsou v plánech označeny pouze název objektu, adresa a 

název provozovatele objektu. 

 

Inspirací pro volbu tohoto téma a jeho následné zpracování do této bakalářské práce mi 

bylo vystoupení Ing. Jana Horáka a Ing. Aleše Kudláka, oba z Městského úřadu Písek, 

oddělení krizového řízení, na téma Dokumentace místa ubytování evakuovaných osob. 

Toto téma prezentovali na odborné konferenci Ochrana obyvatelstva 2009, která se 

konala 4. – 5. února 2009 v Ostravě na VŠB-TUO. Jejich příspěvek ve sborníku této 

konference se stal základní osnovou při zpracovávání této práce. 

 

Druhým důvodem bylo zpracování Plánu evakuace statutárního města Pardubice při 

přirozených povodních a to části „E. 4 – Dokumentace místa nouzového ubytování“, 

kterou jsem v rámci plnění svých pracovních povinností zpracovával paralelně 

s vypracováváním této bakalářské práce. Poznatky získané při zpracování této bakalářské 

práce jsem vyuţil jako podklad pro zpracování výše zmíněné části plánu evakuace. 

 

Bakalářskou práci jsem rozdělil do pěti částí. V první části se věnuji obecně problematice 

nouzového ubytování, vyjmenovávám moţnosti nouzového ubytování obyvatelstva v ČR 

a definuji problémy, které mohou při provozu místa nouzového ubytování vzniknout. 

 

Druhá část se podává základní informace o statutárním městě Pardubice, jeho územního 

členění a zajištění krizového řízení města. 

 

Ve třetí části je představen plán evakuace a to průběh jeho zpracovávání od roku 2003 a 

dále je analyzován současný stav rozpracovanosti dokumentace vztahující se k místům 

nouzového ubytování. V rámci analýzy jsem vypracoval přehled ubytovacích kapacit 

různých typů zařízení, která lze jako místa nouzového ubytování vyuţít. Tato data jsem 

zpracoval za celý správní obvod ORP Pardubice. Celková kapacita činní asi 20750 
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ubytovacích míst. Na konci této části jsem konstatoval, ţe stávající dokumentace je pro 

potřeby efektivního fungování místa nouzového ubytování nevyhovující a na základě 

tohoto závěru navrhuji vytvoření metodické pomůcky dokumentace místa nouzového 

ubytování. 

 

Ve čtvrté části popisuji jednotlivé činnosti, které bude muset dané zařízení jako místo 

nouzového ubytování plnit. Pro názornost jsem doplnil danou část jednoduchým 

schématem, které souhrnně popisuje činnost od aktivace a přípravy přes příjem, 

ubytování a další činnosti, aţ po ukončení činnosti místa nouzového ubytování. V této 

části se také věnuji nákladům a jejich uhrazení daným zařízením a dále se zmiňuji 

o odpovědnosti za nakládání s osobními údaji. 

 

Pro zajištění kontinuity činností místa nouzového ubytování navrhuji v poslední části 

zpracovat základní dokumentaci místa nouzového ubytování. Předloha pro zpracování 

dokumentace je uvedena v příloze č. 1. 

 

Cílem této práce bylo zhodnotit aktuální stav dokumentace místa nouzového ubytování 

jako součásti Plánu evakuace obyvatelstva statutárního města Pardubic při přirozené 

povodni. 

 

Na základě získaných poznatků jsem vypracoval zcela novou dokumentaci místa 

nouzového ubytování jako samostatnou část plánu evakuace. Cíle práce byly splněny. 

 

Na závěr si dovolím mít přání, aby tato metodická pomůcka musela být prakticky vyuţita 

pouze při cvičeních. 
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