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mimořádných událostí. V úvodu práce je nejprve popsána evakuace, její druhy a orgány, které 

mohou evakuaci vyhlásit. Následně navazuje charakteristika a analýza území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříţ. V poslední části se zaměřím na vytvoření 

vzorového evakuačního plánu s náleţitostmi, které by měl obsahovat. Na základě tohoto 

vzoru zpracuji evakuační plán pro obec Ţalkovice spadající do správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Kroměříţ.  
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1 ÚVOD 

Mimořádných událostí, jeţ mohou v běţném ţivotě náhle lidstvo postihnout je nepřeberné 

mnoţství a kaţdý stát, kaţdé město a území má v této oblasti svá specifika a problémy. 

V současné době se stále častěji setkáváme s nárůstem mimořádných událostí, havárií 

a pohrom, a tím i škod, které jimi mohou vznikat. Tyto mimořádné události se vyvíjí většinou 

nepředvídaně a mohou váţným způsobem ohrozit v dané situaci lidskou společnost.  

Důleţitým prvkem v systému ochrany obyvatelstva před následky mimořádných událostí 

a krizových situací je prevence, která však nedokáţe jejich vzniku a šíření plně zabránit. 

Včasným a kvalifikovaným zahájením ochranných opatření se snaţíme těmto událostem 

předcházet, zamezit jim, popřípadě minimalizovat jejich následky na přijatelnou úroveň. 

Důleţitou roli sehrává správné předání varovné informace, zejména na začátku mimořádné 

události, kdy je činnost obyvatelstva ve velké míře realizována svépomocí nebo vzájemnou 

pomocí. V určitých případech pak dochází k evakuaci obyvatelstva. Realizace evakuace 

přísluší vţdy záchranným sloţkám ve spolupráci s úřady měst a obcí a dotčenými 

právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami, u nichţ je pomoc sjednávána. Postupuje 

se dle předem vytvořeného evakuačního plánu, jehoţ zpracování je klíčovou podmínkou 

úspěšně provedené evakuace osob. Z tohoto důvodu je důleţité, aby kaţdá obec s rozšířenou 

působností i obec měla při těchto situacích k dispozici dokument, podle něhoţ bude 

postupovat. Evakuace obyvatelstva je jedním z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření 

pouţívaných při ochraně obyvatelstva před případnými následky hrozících nebo jiţ vzniklých 

mimořádných událostí.  

Cílem diplomové práce bude v první fázi zpracovat analýzu území pomocí programu SFERA 

a na základě výsledků analýzy stanovit rizika, jeţ mohou území obce s rozšířenou působností 

Kroměříţ nejvíce ohrozit a postihnout. V další části své práce vytvořím návrh vzorového 

evakuačního plánu, zaměřím se na vyvození obecných zásad a na stanovení obecné struktury 

plánu evakuace obyvatelstva, podle něhoţ by mohly postupovat i jiné obce. Na závěr zpracuji 

evakuační plán pro obec Ţalkovice spadající do území obce s rozšířenou působností 

Kroměříţ.  
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2 REŠERŠE  

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky; 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, usnesení vlády 

č. 165; vydáno 25. 2. 2008; Tato koncepce zohledňuje přípravu a provedení opatření 

k ochraně obyvatelstva před hrozícími bezpečnostními hrozbami. Koncepce řeší také oblast 

připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně školní 

mládeţe. Zaměřuje se především na hlubší a širší zapojení občanů a občanských sdruţení do 

zajišťování bezpečnosti [12].    

 

Zákon č. 430/2010 Sb., ze dne 21. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ; Tento zákon 

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

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich 

řešení a při ochraně kritické infrastruktury a stanovuje odpovědnost za porušení těchto 

povinností [29].   

 

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

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví sloţky 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 ohroţení státu a válečného stavu [25].  

 

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

obyvatelstva; Vydáno dne 9. 8. 2002;  Vyhláška se zabývá problematikou vzniku zařízení 

civilní ochrany a odborné přípravy jeho personálu. Stanovuje postupy pro informování 

obyvatelstva o moţném ohroţení, zabezpečení systému varování a poskytování tísňových 

informací, způsob provádění evakuace a jejího zabezpečení [21].   
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; Vydáno dne 12. dubna 2000; Tento zákon vymezuje 

působnost a pravomoc obcí a územních samosprávných celků. Definuje orgány obce a stanoví 

spolupráci mezi obcemi, právnickými a fyzickými osobami [26]. 

 

Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády 

č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.; 

Nařízení vlády obsahuje podrobnosti k označování, evidenci, manipulaci a ukládání 

písemností, které obsahují zvláštní skutečnosti a dále postup při určování osob ke styku 

s těmito skutečnostmi; ustanovení se dotýká i některých právnických a podnikajících 

fyzických osob [15]. 

 

Folwarczny, L.; Pokorný, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava 2006, ISBN 80-86634-92-2; 

Publikace popisuje evakuaci osob z pohledu poţární ochrany a z pohledu ochrany 

obyvatelstva. Jsou zde uvedeny zásady řešení objektové a plošné evakuace osob, metody pro 

hodnocení evakuace a poznatky zahraničních autorů [4]. 

 

Kovařík, J.; Smetana, M. Základy civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava 2006, ISBN 80-86634-85-

X. Obsahem těchto skript je podání ucelené informace o teoretických základech civilní 

ochrany, můţe být uţívaná fyzickými či právnickými osobami, odpovědnými pracovníky 

státní správy, samosprávy nebo také jako studijní materiál pro studenty [9].  

 

Krömer, A.; Musial, P.; Folwarczny, L.; Mapování rizik, Ostrava 2010, ISBN 978-80-7385-

086-9; Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která se provádí na základě 

technologií geografického informačního systému s vyuţitím statistických a numerických 

analýz. Tato metoda byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje  

na základě metodiky doporučené Evropskou unií.  
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3 ZÁKLADNÍ POJMY 

Evakuace obyvatelstva - je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatelstva. Jedná se 

o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, hospodářského zvířectva 

a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority z ohroţeného 

prostoru na jiné území [21]. 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [27]. 

Kritická infrastruktura - je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, narušení jeho funkce by mělo závaţný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení 

základních ţivotních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu [30]. 

Krizová situace - je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohroţení státu [30]. 

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností - je pracovním orgánem 

zřizovatele pro řešení krizových situací [30]. 

Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí [27]. 

Mimořádná událost - 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 [27].  

Nebezpečí - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

moţnost vzniku závaţné havárie [2]. 

Obec s rozšířenou působností - jedná se o tzv. obce III. stupně vykonávající státní správu 

v přenesené působnosti nejen pro obce v základním správním obvodu, ale i pro okolní obce 

[26].  

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví 

a majetku [9].  
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Osobní pomoc - je činnost nebo sluţba poskytována při záchranných a likvidačních pracích 

a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce, osobní pomocí se 

rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele 

zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce [27].  

Ostatní sloţky IZS - jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené 

bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, 

pohotovostní, odborné a jiné sluţby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdruţení 

občanů, která lze vyuţít k záchranným a likvidačním pracím [27].  

Prvek kritické infrastruktury - se rozumí zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura, určená podle průřezových a odvětvových kritérií [30]. 

Riziko – pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. Je definováno jako kombinace pravděpodobnosti 

vzniku negativního jevu a jeho následků [2]. 

Subjekt kritické infrastruktury - je provozovatel prvku kritické infrastruktury [30]. 

Věcná pomoc - je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Věcnou 

pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo 

s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce [27].  

Záchranné práce - činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin [27].  

Základní sloţky IZS - mezi tyto sloţky patří Hasičský záchranný sbor České republiky, 

jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí jednotkami poţární ochrany, 

zdravotnická záchranná sluţba a Policie České republiky [27]. 
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4 OCHRANA A EVAKUACE OBYVATELSTVA 

4.1 Základní informace k ochraně a evakuaci obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva je soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů 

i jednotlivých občanů, které směřují k minimalizaci dopadů mimořádných událostí na ţivoty 

a zdraví obyvatelstva, majetek a ţivotní prostředí. Vychází z Dodatkového protokolu 

k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů a plní především tyto úkoly: 

- varování a vyrozumění obyvatelstva, 

- ukrytí, 

- evakuaci, 

- nouzové přeţití obyvatelstva, 

- a další opatření slouţící k zabezpečení ţivota, zdraví a majetku [9]. 

Ochrana obyvatelstva není zaměřena pouze na ochranu obyvatelstva za válečného stavu, ale 

i na další rizika, kterými jsou provozní havárie, ţivelní pohromy, epidemie, ekologická 

nebezpečí, klimatické změny apod. Nejúčinnějším způsobem ochrany před případnými 

následky hrozících nebo jiţ vzniklých mimořádných událostí je evakuace [9].  

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

zařízení a nebezpečných látek z míst ohroţených mimořádnou událostí do míst, která 

zabezpečují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata 

ustájení a pro věci uskladnění. Provádí se na základě předpokladu dlouhodobého či zásadního 

zhoršení ţivotních podmínek obyvatelstva vlivem přírodní katastrofy nebo i průmyslové 

havárie (radiační, chemické). Evakuační opatření se ve velké míře pouţívají v době, kdy 

krizová situace hrozí, nebo je v počátečních fázích. Evakuace obyvatelstva je podrobněji 

řešena prováděcím předpisem k zákonu o IZS
1
 - vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [21].  

 

 

 

 

                                                   

1
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
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Evakuace obyvatelstva se vyuţívá v těchto případech: 

- při řešení mimořádných událostí vyţadujících vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně 

poplachu
2
, 

- ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo z 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 [21]. 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohroţených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob, které budou provádět záchranné a likvidační práce. Přednostně se plánuje 

pro skupiny obyvatelstva: 

- děti do 15 let, 

- pacienty ve zdravotnických zařízeních, 

- osoby umístěné v sociálních zařízeních, 

- osoby zdravotně postiţené, 

- doprovod osob výše uvedených skupin [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

2
 Dle poplachového plánu vyhlašuje velitel zásahu 4 stupně poplachu, které předurčují potřebu sil a prostředků 

pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a úrovni koordinace sloţek 

při společném zásahu.   
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4.2 Druhy evakuace 

Evakuaci je moţno na základě vzniklé mimořádné události rozdělit podle několika hledisek 

(viz Tabulka 1). 

Tabulka 1: Druhy evakuace [4] 

Podle rozsahu 

evakuace objektová 
zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné budovy nebo malého 

počtu obytných budov a dalších objektů 

evakuace plošná 
zahrnuje evakuaci obyvatelstva části nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního prostoru  

Podle doby trvání 

evakuace krátkodobá 
ohroţení nevyţaduje dlouhodobé opuštění domova, pro 

evakuované osoby se nezabezpečuje náhradní ubytování  

evakuace dlouhodobá 

ohroţení vyţaduje dlouhodobý pobyt mimo domov, pro 

evakuované obyvatelstvo se zabezpečuje náhradní ubytování 

a v potřebném rozsahu se organizuje opatření k zajištění 

nouzového přeţití obyvatelstva 

Podle druhu ohroţení 

evakuace přímá je prováděna bez předchozího ukrytí evakuovaných osob 

evakuace s ukrytím je prováděna po předchozím ukrytí evakuovaných osob  

Podle způsobu provádění 

evakuace samovolná 
evakuace není řízena a obyvatelstvo jedná dle vlastního 

uváţení s cílem ubytovat se ve vlastních zařízeních 

evakuace řízená 

evakuace je řízena orgány pro řízení evakuace, osoby se 

přemisťují po předem stanovených trasách vlastními 

dopravními prostředky, pěšky nebo prostředky hromadné 

přepravy 
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4.3 Orgány pro řízení evakuace 

Za přípravu a úspěšné provedení evakuace jsou odpovědny orgány pro řízení evakuace, mezi 

něţ dle [21] patří: 

a) pracovní skupina krizové štábu ORP, 

b) evakuační středisko, 

c) přijímací středisko.  

ad a) Pracovní skupina krizového štábu ORP 

Pracovní skupina krizového štábu, která je členem krizového štábu obce s rozšířenou 

působností (dále jen ORP), poskytuje nepřetrţitý servis vedoucímu krizového štábu a jeho 

členům a zajišťuje především: 

- řízení průběhu evakuace, 

- koordinaci přepravy z míst shromaţďování do evakuačních středisek, 

- řízení přepravy z nástupních stanic hromadné přepravy do přijímacích středisek a dále 

do cílových míst shromaţďování, 

- dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuační střediska, 

- řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo, 

- koordinaci činnosti evakuačních středisek a přijímacích středisek, 

- spolupráci s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními 

organizacemi, 

- dokumentování průběhu celé evakuace [21]. 

ad b) Evakuační středisko  

Evakuační středisko je dle [21] místo nebo zařízení, kde jsou přijímány evakuované osoby 

bez domova a bez moţnosti vlastního ubytování. Toto středisko zajišťuje zejména: 

- řízení přepravy z míst shromaţďování do evakuačního střediska s vyuţitím 

dostupných dopravních prostředků, 

- vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování 

evakuovaných rodin, 

- přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích 

středisek, 

- vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního 

střediska, 
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- první zdravotnickou pomoc, popřípadě přednemocniční neodkladnou péči a převoz 

zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení, 

- vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy, 

- nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrţí 

v evakuačním středisku déle neţ 12 hodin, 

- udrţování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska, 

- podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu. 

ad c) Přijímací středisko 

Přijímacím střediskem se dle [21] rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně 

mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany, které zabezpečuje: 

- příjem evakuovaných osob, 

- přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst 

nouzového ubytování, 

- první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných 

zdravotnických zařízení, 

- informování orgánů o průběhu evakuace, 

- informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování,  

- informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech 

a potřebách evakuovaných osob. 

4.4 Rozhodnutí o evakuaci 

Jak uţ bylo řečeno, evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat a majetku z míst ohroţených 

mimořádnou událostí do míst, která zabezpečují pro evakuované obyvatelstvo náhradní 

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

základě rozhodnutí starosty ORP před vznikem nebo i v průběhu jiţ vzniklé mimořádné 

události [21].  

Mimořádná událost můţe nabýt i takových rozměrů, ţe koordinovaný postup územně a věcně 

příslušných správních orgánů a sloţek IZS jako opatření k eliminaci následků nestačí. Aby 

bylo moţné získat další zdroje potřebné pro řešení této situace, je nutné tak učinit zákonem 

stanoveným způsobem, tj. vyhlášením krizových stavů. Vyhlášení krizového stavu se odvíjí 

od velikosti zasaţeného území, rozsahu postiţení a charakteru vzniklé mimořádné události. 

Po vyhlášení krizového stavu vstupují do řešení krizové situace orgány krizového řízení, které 

vzniklou krizovou situaci řeší s pouţitím krizových opatření [18].  
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Pokud se nebude jednat o evakuaci velkého rozsahu, ale jen o evakuaci objektu a kdyby došlo 

k bezprostřednímu ohroţení osob, můţe být evakuace vyhlášena velitelem zásahu i kdyţ není 

vyhlášen krizový stav.  

 

Právní řád České republiky rozlišuje tyto krizové stavy: 

Stav nebezpečí - je vyhlašován na dobu nejvýše 30 dnů hejtmanem kraje pro území kraje 

nebo pro jeho část jako bezodkladné opatření, jsou-li ohroţeny ţivoty, zdraví, majetek, 

ţivotní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohroţení značného rozsahu a není moţné 

odvrátit ohroţení běţnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, sloţek IZS nebo 

subjektů kritické infrastruktury. Končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud 

hejtman nebo vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby [30]. Při vyhlášení 

stavu nebezpečí nám zákon
3
 nově ukládá povinnost uvádět v rozhodnutí, zda se jedná o stav 

vyhlášený na základě mimořádné události podle zákona o IZS
4
. 

Nouzový stav - je vyhlašován vládou ČR pro určené území a na dobu určitou, nejdéle na 

dobu 30 dnů, a to v případě ţivelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, 

nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohroţují ţivoty, zdraví nebo 

majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Končí uplynutím doby, na kterou byl 

vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna nerozhodnou o jeho zrušení před 

uplynutím této doby [24].  

Stav ohroţení státu - vyhlašuje parlament na návrh vlády za předpokladu, ţe je 

bezprostředně ohroţena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho 

demokratické základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohroţení státu je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů [24]. 

Válečný stav - je vyhlašován pro celé území státu a na neomezenou dobu v situacích, kdy je 

napadena ČR, nebo je-li zapotřebí plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti 

napadení [23].  

                                                   

3
 Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

ve znění pozdějších předpisů 

4
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
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4.5 Plánování evakuace 

Je proces přípravy nezbytných opatření k provedení evakuace obyvatelstva, který umoţňuje 

efektivní spolupráci všech zúčastněných sloţek. Při vzniku mimořádné události je důleţité 

provést různá preventivní opatření, k nimţ patří zejména: 

- vytvoření analýzy území ORP a následné zjištění a posouzení hrozícího nebezpečí, 

- sloţení a určení krizového štábu, dalších orgánů, které se budou podílet na řízení 

evakuace, 

- seznam právnických a podnikajících fyzických osob, které budou zabezpečovat 

materiální a technickou stránku evakuace, 

- plánování činnosti krizových štábů, sloţek IZS a obyvatelstva, 

- včasné informování obyvatelstva o rizicích, které se v ORP mohou objevit s důrazem 

na zpřesnění jejich činnosti v případě vzniku mimořádných událostí - povodeň 

(záplavová území), únik nebezpečných látek (zóna havarijního plánování)  [21].  

 

Plánování evakuačních opatření  

Při plánování evakuačních opatření je třeba vycházet z analýzy moţných ohroţení 

spravovaného území a z existující přímé závislosti mezi velikosti ohroţení a rozsahem 

opatření, které je nutno provést. Tato opatření dle [21] zahrnují: 

- stanovení evakuačních prostorů a pořadí jejich evakuace, vymezení evakuačních tras 

s dostatečnou propustností vozidel, stanovení potřeby a zajištění dopravních 

prostředků, zabezpečení činnosti evakuačních a přijímacích středisek, stanovení míst 

nouzového ubytování a vytvoření podmínek pro ubytování evakuovaného 

obyvatelstva, 

- zajištění propustnosti evakuačních tras, regulaci pohybu obyvatelstva při evakuaci 

a provedení uzávěry evakuovaného prostoru, 

- stanovení, přípravu a zajištění označení míst shromaţďování, stanovení postupu při 

evakuaci ohroţeného prostoru a kontrole opuštění obydlí, zajištění ostrahy 

evakuovaného prostoru, 

- přípravu podkladů pro provedení příjmu evakuovaných osob, upřesnění potřeby 

nouzového ubytování, přípravu podkladů pro rozdělování evakuovaného obyvatelstva 

v evakuačních střediscích k přepravě do přijímacích středisek, 

- plán řízení dopravy s vyuţitím grafikonů přepravy, zaloţenou na analýze evakuačních 

tras a z ní vyplývající kapacitě, 
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- přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob v přijímacích střediscích, pro 

přerozdělení evakuovaných osob a jejich přepravu do obcí přijímajících evakuované 

osoby, 

- zajištění nouzového ubytování a přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob 

v místech nouzového ubytování, 

- plán postupů pro evakuaci a umístění hospodářského zvířectva, strojů, předmětů 

kulturní hodnoty, technických zařízení a materiálu k zachování nutné výroby, postup 

informování osob, 

- psychologickou přípravu osob před a v průběhu evakuace a při dlouhodobém pobytu 

v náhradním ubytovacím zařízení, 

- zabezpečení dokumentace přijatých rozhodnutí a opatření realizovaných v průběhu 

celé evakuace [20].  

4.6 Zabezpečení evakuace 

Je prováděno zpracovatelem evakuačního plánu, jenţ musí v součinnosti s příslušným 

orgánem veřejné správy zajistit:  

- pořádkové zabezpečení evakuace - zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 

v průběhu celé evakuace, 

- dopravní zabezpečení evakuace - u organizované přepravy osob zásobování 

pohonnými hmotami, 

- zdravotnické zabezpečení evakuace - poskytování předlékařské zdravotnické 

pomoci, převoz postiţených do zdravotnických zařízení a hygienicko-epidemiologická 

opatření,  

- zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob - na základě uzavřených 

smluv nebo na základě mimořádných pravomocí především nouzové stravování, 

zásobování pitnou vodou, potravinami a nouzovými příděly předmětů nezbytných 

k přeţití, 

- mediální zabezpečení evakuace - především varování obyvatelstva, vydání návodů 

pro chování obyvatelstva a následné předání potřebných tísňových informací [21].  
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5 CHARAKTERISTIKA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Definice mimořádné události podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému byla jiţ uvedena v základních pojmech. Zjednodušeně bychom mohli říci, ţe se jedná 

o negativní jev, který způsobuje ohroţení člověka, zdraví a ţivotního prostředí. 

 

Základní rozdělení mimořádných událostí: 

- přírodní (naturogenní) mimořádné události, 

- antropogenní mimořádné události - způsobené člověkem. 

5.1 Přírodní mimořádné události  

V důsledku působení přírodních sil a negativních jevů mohou vznikat mimořádné události - 

ţivelní pohromy. Tyto katastrofy ohroţují obyvatelstvo a způsobují škody na majetku 

a přírodě. Jejich rozsah nezávisí jen na jejich intenzitě, ale i na koncentraci lidí, průmyslu, 

dopravy, rizikových technologií na postiţeném území a také na připravenosti sloţek IZS 

likvidovat veškeré následky a zabránit sekundárním škodlivým jevům. Tyto události mohou 

vyvolat i řetěz dalších mimořádných událostí jako je hladomor, nákazy, únik nebezpečných 

látek, poţáry nebo např. výpadky energetických a zásobovacích sítí (elektřiny, vody, plynu, 

tepla) [14]. 

Mezi přírodní mimořádné události patří např.: 

- povodně - vichřice 

- zemětřesení - extrémní chlad 

- sesuv půdy - extrémní teplo 

- lesní poţár - pád meteoritu 

- laviny - sopečný výbuch 

 

V diplomové práci se zaměřím pouze na ţivelní pohromy, které se na území ČR 

vyskytují a jejichţ vznik je pravděpodobný.  

a) Povodně  

Vznikají v důsledku zvýšení říčních nebo mořských hladin, a to působením atmosférických 

poruch (prudké lijáky a bouře, silné větry atd.). V ČR jsou nejčastější příčinou povodní náhlé 

přívalové deště nebo tání sněhu v pohoří a rozmrzání vodních toků a tím dochází k rozlití 

nadměrného mnoţství vody v krajině mimo koryta řek. Následkem pak mohou být různě 
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velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských ţivotech [10]. Při ohroţení 

povodněmi jsou dle [28] vyhlašovány 3 stupně povodňové aktivity - stav bdělosti, 

pohotovosti a ohroţení. 

Tabulka 2: Výskyt povodní v ČR 

Rok  Typ povodně Zasaţená oblast 

1997 letní  Morava a východní Čechy 

1998 zimní Východní Čechy 

2002 letní  Morava, jiţní, střední a severní Čechy 

2006 zimní 
Jihočeský, Středočeský, Ústecký, Pardubický, Jihomoravský, 

Olomoucký, Zlínský, Královéhradecký kraj a Vysočina 

2009 letní 
Moravskoslezský, Olomoucký, Jihočeský, Zlínský, 

Královéhradecký kraj, Vysočina, Ústecký a Liberecký kraj 

2010 letní Moravskoslezský Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj 

 

b) Atmosférické poruchy 

Pod pojmem atmosférické poruchy se skrývá bouřlivé, prudké nebo větrné počasí a smrště 

(vichřice, orkány, tornáda a tropické cyklóny). Dále nás ohroţují i další klimatické vlivy jako 

je sucho, extrémní chlad či teplo. Díky pokročilým meteorologickým technologiím lze jiţ do 

jisté míry předvídat sílu, čas i místo zásahu některých atmosférických poruch [10]. 

c) Sesuv půdy 

Patří k nejčastějším sesuvným pohybům na území ČR. Způsobují je sklony svahů a vlastnosti 

horninového podloţí. K sesuvům půdy dochází při poruše stability svahu, a to v důsledku 

přírodních procesů nebo v důsledku lidské činnosti [10]. 

d) Zemětřesení  

Je ţivelní pohroma velkého rozsahu a se značnými následky, protoţe je obvykle doprovázena 

dalšími katastrofickými jevy, jako jsou sesuvy půdy nebo kamení. V ČR výrazné nebezpečí 

větších zemětřesení nehrozí, i kdyţ i u nás se vyskytují oblasti se slabou seismickou činností. 
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Nejaktivnější oblastí ČR je Kraslicko v západních Čechách, mariánskolázeňský, 

podkrušnohorský a hronovsko-poříčský zlom a oblast Slezska [10].  

e) Lesní poţár 

Je oheň vznikající a šířící se v lese a na jiných lesních pozemcích. Můţe vzniknout i na 

mimolesních pozemcích a rozšířit se do lesa. Vyznačuje se rychlým šířením na velkých 

plochách, které můţe vést k obklopení nasazených sil a prostředků či návštěvníků lesa. 

Likvidace je velmi zdlouhavá, nelze při ní zcela vyloučit nové rozhoření ze skrytých míst 

hoření a je nutné zabezpečit dohled proti opětovnému rozhoření. Největší český lesní poţár 

poslední doby se odehrál v roce 2006 v Národním parku České Švýcarsko, kdy shořelo 

zhruba 20 ha lesa [13]. 

5.2 Antropogenní mimořádné události 

Antropogenní mimořádné události jsou události, které jsou způsobené činností člověka 

a představují neţádoucí událost, při nichţ můţe dojít k poškození strojů, budov a různých 

provozních, technologických a dalších zařízení a prostředků. Ohroţeny mohou být také ţivoty 

a zdraví občanů, majetek a ţivotní prostředí [10].  

Mezi antropogenní mimořádné události patří např.: 

- poţár (způsobený člověkem), 

- havárie jaderného zařízení nebo chemického objektu, 

- havárie v dopravě, 

- výbuch plynu a jiných výbušných směsí, 

- únik ropných produktů, 

- poruchy v zásobování vodou, plynem, elektřinou, 

- teroristická činnost, mezistátní konflikty, emigrační vlny [10]. 

 

a) Poţár 

Na rozdíl od povodní či zemětřesení, kterým nelze aţ na výjimky zabránit, vzniká poţár 

v řadě případů z důvodu nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka [10].  

b) Havárie s únikem nebezpečných látek 

K haváriím s únikem nebezpečných látek řadíme katastrofy způsobené převáţně činností 

člověka. Za určitých okolností můţe k havárii přispět i vliv přírodních sil. K úniku 

nebezpečných látek dochází zejména v závodech a podnicích, v nichţ se vyrábějí, skladují 
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nebo jinak pouţívají nejrůznější chemikálie, nebo také při přepravě v cisternách 

a kontejnerech [10].  

c) Narušení dodávek elektrické energie, vody, plynu  

U této mimořádné události se jedná o poruchy spojené s různými výpadky. Pokud jsou 

energetické a zásobovací sítě vedeny potrubním systémem, je porušení potrubí základní 

příčinou vzniku mimořádné situace. Potrubí můţe být narušeno korozí nebo porušeno při 

stavební činnosti, např. pozastavení přísunu od „zdroje“ plyn Rusko [10]. 

 

Některé mimořádné události je moţné povaţovat za kombinované, jelikoţ jsou způsobené 

společným působením člověka i přírody. Příkladem mohou být například povodně, které jsou 

způsobené přírodními silami (déšť), ale jejich následky jsou zhoršené zásahem člověka při 

úpravě koryt řek, rušením luţních lesů, atd. Zvláštními případy kombinovaných mimořádných 

událostí jsou situace, kdy výskyt přírodní mimořádné události vyvolá vznik antropogenní 

mimořádné události (např. zemětřesení způsobí únik nebezpečných látek z průmyslového 

podniku), nebo naopak zásahem člověka vznikne přírodní mimořádná událost (např. vykácení 

lesa na svahu způsobí sesuv půdy) [21].  
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6 ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ  

6.1 Řešení mimořádných událostí 

Řešením mimořádných událostí se obecně rozumí činnosti prováděné orgány IZS ke zmírnění 

následků způsobených mimořádnou událostí. Obecní úřad ORP při výkonu státní správy 

zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu ORP na mimořádné události, 

provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Tyto úkoly plní hasičský 

záchranný sbor (dále jen HZS) kraje a obecní úřad ORP, který dále: 

- organizuje přípravu obce na mimořádné události, 

- podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací v součinnosti s IZS, 

- zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, 

- hospodaří s materiálem civilní ochrany, 

- poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu 

kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 

- podílí se na zajištění nouzového přeţití obyvatel obce, 

- vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených 

poţadavky civilní ochrany v obci [30]. 

Starosta ORP koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé 

ve správním obvodu obecního úřadu ORP, pokud jej velitel zásahu o koordinaci poţádal. Pro 

koordinaci záchranných a likvidačních prací můţe starosta ORP pouţít krizový štáb své obce 

[30]. 

6.1.1 Krizový štáb ORP 

Krizový štáb ORP projednává moţnosti řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi 

ORP. Sloţení krizového štábu ORP je uvedeno v Tabulce 3. Krizový štáb ORP svolává 

starosta ORP při přípravě na řešení krizových situací v případě, ţe: 

- je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti 

orgánu krizového řízení, 

- jej pouţije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací, 

- je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných 

a likvidačních prací, 

- jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení sloţek IZS,  
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- je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá 

z těchto uvedených podmínek [30]. 

 

Tabulka 3: Sloţení krizového štábu ORP [29] 

Členové bezpečnostní rady Členové stálé pracovní skupiny 

místostarosta tajemník krizového štábu 

tajemník obecního úřadu pracovníci obecního úřadu ORP 

příslušník Policie ČR určeného ředitelem 

krajského ředitelství Policie ČR 

zástupci základních sloţek IZS a odborníci 

s ohledem na druh řešené mimořádné 

události nebo krizové situace 

příslušník HZS kraje určeného ředitelem 

HZS kraje 

 

zaměstnance ORP zařazeného do obecního 

úřadu ORP, který je zároveň tajemníkem 

bezpečnostní rady ORP 

 

osoby, které jsou nezbytné k posouzení 

stavu zabezpečení a stavu připravenosti na 

krizové situace 

 

 

6.2 Řešení krizových situací 

Novela zákona č. 240/2002 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů nám nově definuje krizovou situaci, kterou se rozumí mimořádná událost 

dle zákona o IZS a narušení kritické infrastruktury nebo jiného nebezpečí, při nichţ je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohroţení státu.  

Tato novela je rozšířena o pojem „obecní úřad obce s rozšířenou působností“ a za účelem 

zajištění připravenosti správního obvodu ORP na řešení krizových situací stanoví úkoly, mezi 

něţ patří: 

- poskytovat součinnost HZS kraje při zpracování krizového plánu ORP, 

- plnit úkoly podle krizového plánu ORP, 
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- vést evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí 

a předávat údaje v ní vedené HZS kraje, 

- vést přehled moţných zdrojů rizik a v rámci prevence odstraňovat nedostatky, které by 

mohly vést ke vzniku krizové situace [30].  

Úkolem starosty ORP je zajistit připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových 

situací, jehoţ činností je dále řídit a kontrolovat přípravná opatření, činnosti k řešení 

krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady 

s působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými a fyzickými osobami ve 

správním obvodu ORP. Za tímto účelem: 

- zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce a krizový štáb ORP, 

- organizuje přípravu správního obvodu ORP na krizové situace a podílí se na jejich 

řešení, 

- schvaluje po projednání v bezpečnostní radě ORP krizový plán ORP, 

- zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 

správního obvodu ORP, 

- stanovená krizová opatření jsou povinny správní úřady se sídlem na území správního 

obvodu ORP, právnické a podnikající fyzické osoby plnit, 

- plní úkoly stanovené hejtmanem kraje a orgány krizového řízení při přípravě na 

krizové situace a při jejich řešení, 

- odpovídá za vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra [27,30]. 

Novela krizového zákona upřesňuje úkoly orgánů krizového řízení a zavádí nové pojmosloví 

především v oblasti kritické infrastruktury a její ochrany, tedy materiálních sluţeb a systémů, 

jejichţ zničení či narušení činnosti by váţně ohrozilo zdraví obyvatel, bezpečnost či 

ekonomickou situaci země. Mezi tyto zdroje patří například vodárny, elektrárny, nemocnice 

či dopravní cesty. Zavedení příslušných pojmů do krizového zákona vyplývá i z legislativy 

Evropské unie, kdy uvedená problematika prozatím v českém právním řádu nebyla nijak 

upravena. V této souvislosti je nutné podotknout, ţe zavedení pojmů kritické infrastruktury 

má význam i z hlediska evropského pojetí kritické infrastruktury, kdy např. zničení 

příslušných systémů by narušilo bezpečnost či sociální blahobyt nejenom ČR, ale i dalších 

členských států Evropské unie. Ukázkou můţe být veškerá infrastruktura s přeshraničním 

významem, tedy letiště, vodní cesty nebo mezinárodní ropovody. 
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7 ANALÝZA RIZIK 

Pro získání spolehlivějších informací o vzniklých mimořádných událostech se vyuţívají různé 

analýzy rizik. Jedná se o postupy, které slouţí pro potřeby řízení a tvoří podklady pro 

rozhodovací proces. V současné době se pouţívá řada metodik a softwarových nástrojů, které 

jsou zaloţeny na matematických modelech [2].  

7.1 Metody přístupu analýz rizik 

Analýza rizik orientovaná na následky - deterministické pojetí: 

- je zaloţeno na myšlence, ţe následky mají své příčiny a pravděpodobnost vzniku 

určitého jevu je buď moţná, nebo nemoţná (nezávisle na četnosti). Mezi tuto analýzu 

patří např. Ishikawův diagram. 

Analýza rizik s pravděpodobnostním přístupem: 

- tento typ je zaloţen na myšlence, ţe všechny jevy jsou moţné s určitou 

pravděpodobností. Do této skupiny analýz se řadí např. analýza H&V index. 

Analýza rizik s kvantitativním hodnocením: 

- vychází převáţně z pravděpodobnostní analýzy, např. určení četnosti vzniku nebo 

frekvence uvaţovaných havarijních scénářů. Mezi tyto analýzy patří např. analýza 

metodou expertních odhadů. 

Analýza rizik s kvalitativním hodnocením: 

- jedná se především o identifikaci zdrojů rizika, analýzy příčin a následků. Do této 

skupiny analýz  lze zařadit např. analýzu SWOT [1]. 

7.2 Metody pro hodnocení území 

Kaţdá z existujících metod pro stanovení a hodnocení rizik byla vyvinuta pro určitý problém. 

Níţe uvedené metody slouţí k provedení analýzy rizik územních celků pouţívané v ČR.  

Metoda kontrolních seznamů (Check-List) - kontrolní seznam je postup zaloţený na 

systematické kontrole plnění předem stanovených podmínek a opatření [1].  

Analýza souvztaţností - metoda slouţí k hledání vazeb mezi zdroji rizik a mezi objekty rizik 

(postiţené objekty) [1].  
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SWOT analýza - metoda spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin (tj. faktory vyjadřující „silné“ nebo „slabé“ vnitřní 

stránky subjektu a faktory vyjadřující „příleţitosti“ a „hrozby“ jako vlastnosti vnějšího 

prostředí) [1]. 

Analýza metodou expertních odhadů - je zaloţena na odhadním stanovení kvantitativních 

ukazatelů, které vycházejí z definice jednotlivých stupňů poplachu. Stanovení ukazatelů 

provádí tým expertů metodou odhadů na základě statistických údajů a především 

zkušenostních aspektů [1].  

Analýza metodou stromu událostí (ETA) - je graficko-statistická metoda, která představuje 

rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Znázorňuje všechny události, které se 

v posuzovaném systému mohou vyskytnout. Podle toho jak počet událostí narůstá, výsledný 

graf se postupně rozvětvuje jako větve stromu [1].  

Analýza zranitelnosti - metoda se zabývá prozkoumáním slabých míst, která mohou být 

vyuţita identifikovanými hrozbami. Analýza dále zahrnuje popis moţnosti vyuţití 

zranitelných míst - rizikové/havarijní scénáře. Výstupem analýzy je seznam zranitelných míst 

s určením stupně zranitelnosti (vysoký/střední/nízký) [1].  

What if Analysis (Co se stane, kdyţ…) - tato analýza je zaloţena na principu spontánní 

diskuse a hledání nápadů zkušených lidí ve formě brainstormingu o moţné neočekávané 

události. Kladou se otázky nebo vyslovují úvahy o moţných nehodách [1].  

Ishikawův diagram (diagram příčin a následků) - účelem této metody je stanovení 

nejpravděpodobnější příčiny problému, který řešíme. Metoda vychází ze základního zákona 

„kaţdý následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin“, někdy se těmto 

diagramům říká téţ diagram „rybí kosti“ nebo P-D diagramy [1]. 

Metoda H&V index - slouţí pro hodnocení závaţnosti havárií pro ţivotní prostředí. Rovněţ 

ji lze pouţít pro hodnocení a prioritizaci rizik v územích do velikosti regionu. Pro větší 

územní celky by hodnocení vyţadovalo vyuţití GIS (geografického informačního systému)  

[1]. 
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Analýza programu SFERA - jedná se o softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu 

rizika územních celků. Cílem autorů bylo vytvořit srozumitelný a pokud moţno uţivatelsky 

jednoduchý nástroj pro analytickou práci nebo rozhodovací proces. Původním podnětem 

vývoje programu bylo vytvořit nástroj pro tvorbu analýzy rizika území, určený pro tvorbu 

havarijních plánů. Aplikace programu můţe mít poměrně široké uplatnění i v jiných oborech, 

kde je potřeba zvaţovat a sledovat chování systémů s následným stanovením priorit pro 

rozhodovací proces. Konstrukce programu SFERA umoţňuje řešení sloţitých problémů 

týmovou prací. Lze také řešit několik analýz a rozhodovacích variant najednou a paralelně 

porovnávat výsledky [7].  

7.3 Obecný postup při provádění analýzy 

Volbu konkrétní metody volíme podle cíle a typu studie, zkušeností pracovního týmu, 

dostupnosti potřebných informací a také nákladů na studii. Jednotlivé metody se pouţívají 

podle velikosti a sloţitosti procesu, podávají nám různé druhy výsledků a jsou odlišně 

náročné na pracovní tým a čas [2]. 

Identifikace zdrojů

rizika

Hodnocení

následků

Hodnocení

pravděpodobnosti

Stanovení

rizika

 

Obrázek 1: Postup provádění analýzy [2] 
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8 OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KROMĚŘÍŢ 

ČR se člení na územní samosprávné celky, mezi něţ patří obce, jejichţ postavení, úkoly 

a pravomoci stanovuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Úkolem obce, jeţ spravuje své 

záleţitosti samostatně nebo v přenesené působnosti, je péče o všestranný rozvoj svého území 

a o potřeby svých občanů [26].  

8.1 Charakteristika ORP Kroměříţ 

ORP Kroměříţ má ve svém správním obvodu 46 obcí, jejichţ přehled uvádí Příloha 1. 

V tomto správním obvodu ţije zhruba 70 000 obyvatel s hustotou osídlení 141 obyvatel/km². 

Největším a nejvýznamnějším městem v tomto správním obvodu ORP je město Kroměříţ. 

Původní název města Cromesir, pochází z roku 1131 a vznikl z předloţky „kromě“ a základu 

„ţir“, tzn. ţitný, úrodný. Má rozlohu okolo 1 770 ha a další plochu celkem 5 560 ha tvoří 

předměstské části
5
. Město leţí na řece Moravě a nachází se v západní části Zlínského kraje. 

Vyskytují se zde tři krajinné typy, od řeky Moravy na východ je to Středomoravská niva 

s intenzivně vyuţívanou zemědělskou půdou a s rozsáhlými komplexy luţních lesů. Na západ 

od řeky Moravy je to pahorkatina Haná, také vyuţívaná zemědělsky, je však pestřejší díky 

terénní členitosti, má větší podíl trvalých travních porostů a lesů a má relativně četné 

chráněné lesní i lesostepní biotopy. Na jihu pak zasahují do regionu Chřiby, výrazné, 

převáţně lesnaté pohoří s řídkým osídlením [5, 11]. 

Území spadá do tří základních klimatických oblastí teplé, mírně teplé a chladné. Oblast je zde 

charakterizována krátkým mírným aţ mírně teplým a suchým létem, přechodné období je 

krátké s mírně teplým jarem a podzimem a zima je standardním způsobem dlouhá. Katastrem 

města Kroměříţ prochází trasa dálnice D1. Díky této dálnici se zlepšila dopravní dostupnost 

města. Co se týče ţelezniční dopravy je nejdůleţitějším spojením Kojetín-Hulín-Valašské 

Meziříčí. Prostřednictvím této trati je město napojeno na hlavní trať Wien-Břeclav-Petrovice 

u Karviné-Warszawa a trať Bohumín-Brno. Všechny tratě ve městě je moţno vyuţívat také 

pro nákladní dopravu. V jihovýchodní části města se nachází letiště, které je vyuţívané pouze 

pro cvičné lety. Vodní doprava je realizována na řece Moravě a má pouze rekreační charakter. 

[5, 11].  

 

                                                   

5
 Předměstské části města Kroměříţ: Kotojedy, Váţany, Bílany, Těšňovice, Trávník, Miňůvky, Postoupky, 

Hradisko, Drahlov a Zlámanka. 
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a) Řeka Morava 

Celé území správního obvodu spadá do úmoří Černého moře a povodí řeky Moravy. 

Nejdůleţitějším a největším vodním tokem protékajícím středem města Kroměříţ je řeka 

Morava, která je ve správě Povodí Moravy, s.p. Pramení pod Kralickým Sněţníkem ve výšce 

1 380 m.n.m. a protéká přes Mohelnickou brázdu, nejprve Hornomoravským a potom 

Dolnomoravským úvalem. Celková délka řeky Moravy na území ČR je 284 km. Prvním 

větším sídlem leţícím přímo na řece Moravě, je Litovel v centru Litovelského Pomoraví, níţe 

po toku je potom největší město na řece Moravě - Olomouc. Pod Olomoucí se do řeky 

Moravy vlévá její největší přítok, řeka Bečva. Pod soutokem s Bečvou je řeka Morava z větší 

části upravená a protéká řadou větších měst, jako jsou Kroměříţ, Otrokovice, Uherské 

Hradiště, Veselí nad Moravou nebo Hodonín. V místě, kde řeka Morava opouští území naší 

republiky, je současně soutok s druhou nejvýznamnější řekou v celém povodí, Dyjí. 

Nejvýznamnější jezy na toku jsou Řimice, Litovel, Olomouc, Kroměříţ, Bělov, Kunovský les, 

Spytihněv, Nedakonice, Veselí nad Moravou a Hodonín [11].  

Přítoky řeky Moravy: 

- pravostranné - Moravská Sázava, Mírovka, Blata, Třebůvka, Valová, Haná, Dyje, 

- levostranné - Krupá, Branná, Desná, Oskava, Trusovický potok, Bystřice, Bečva,  

Rusava, Moštěnka, Dřevnice, Březnice, Olšava, Velička, Myjava. 

Obrázek 2 znázorňuje vodní toky v ORP Kroměříţ, které mohou v této oblasti určitým 

způsobem přispět ke vzniku mimořádné události. Od roku 1917 bylo zaznamenáno na území 

Kroměříţe 9 povodní. Jedny z největších, které se zde staly, byly povodně v roce 1997 a 2010 

[11].  
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Morava Stonač
Záhlinické

rybníky Rusava

RumzaMoštěnkaWolfův splávekMalá Bečva

 

Obrázek 2: Vodní toky ve správním obvodu ORP Kroměříţ [19]. 

 

a) Nebezpečné látky v ORP Kroměříţ 

Stejně jako povodně, poţáry či vichřice, jsou pro ORP jakoţ to i pro celou ČR pravděpodobné 

havárie s únikem nebezpečných látek. Únik těchto nebezpečných látek můţe způsobit různé 

nebezpečí jako je např. výbuch, hoření nebo vzplanutí, samozápal, vývin hořlavých plynů,  

otrava, poleptání atd. Kaţdá nebezpečná látka má své specifické vlastnosti , podle kterých se 

zařazuje do určité skupiny látek. Dle [29] jsou nebezpečné látky a přípravky děleny na:  

- výbušné - exotermní reakce i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu plynu, 

detonace, prudké hoření, výbuch, i kdyţ umístěny v částečně uzavřené nádobě,  

- oxidující - vysoce exotermní reakce při styku s jinými látkami, 

- extrémně hořlavé - v kapalném stavu mají teplotu vzplanutí niţší neţ 0 
o
C a teplota 

varu niţší neţ 35 
o
C nebo vznětlivé v plynném stavu při stykem se vzduchem za 

normálních podmínek,  

- vysoce hořlavé - teplota vzplanutí niţší neţ 21 
o
C, v tuhém stavu se mohou snadno 

iniciovat, mohou se samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za 
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normálních podmínek bez přívodu energie, při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem 

uvolňují vysoce hořlavé plyny, 

- hořlavé - teplota vzplanutí v rozmezí 21-55 
o
C,  

- vysoce toxické - po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí mohou i ve velmi malém 

mnoţství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,  

- toxické - po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí mohou i v malém mnoţství 

způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,  

- zdraví škodlivé - po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí mohou způsobit akutní 

nebo chronické poškození zdraví nebo smrt,  

- ţíravé - mohou při styku s ţivou tkání způsobit její zničení, 

- dráţdivé - při dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůţí nebo sliznicí mohou 

vyvolat zánět, 

- senzibilující - po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí mohou vyvolat přecitlivělost 

tak, ţe po další expozici vznikají charakteristické příznaky, 

- karcinogenní - po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí mohou vyvolat nebo zvýšit 

četnost výskytu rakoviny, 

- mutagenní - po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí mohou vyvolat nebo zvýšit 

četnost výskytu genetického poškození, 

- toxické pro reprodukci - po vdechnutí, poţití nebo proniknutí kůţí mohou vyvolat 

nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození 

reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce, 

- nebezpečné pro ţivotní prostředí - po proniknutí do ţivotního prostředí mohou 

znamenat okamţité nebo opoţděné nebezpečí. 

 

Řada těchto nebezpečných látek můţe představovat přímé ohroţení lidských ţivotů a jiných 

ţivých organismů ať uţ přímo jejich působením, nebo ovlivněním ţivotního prostředí. 

Nejvýznamnějšími nebezpečnými chemickými látkami v ČR jsou z hlediska jejich četnosti 

jednoznačně chlór a amoniak. Tyto látky jsou ve většině měst skladovány nebo uţívány 

v mrazírnách, v potravinářském průmyslu, ale také v zimních a plaveckých stadionech, 

nemocnicích nebo vodárnách. K úniku těchto, ale i jakýchkoliv jiných nebezpečných látek 

např. zemní plyn můţe dojít ve skutečnosti kdekoliv a kdykoliv, jak ze stacionárních zdrojů, 

tak i zdrojů mobilních, kterými jsou dopravní prostředky přepravující nebezpečné látky po 

silnicích, ţeleznicích nebo na vodních tocích. Jejich únik nelze vyloučit ani z potrubí a ze 

skládek. Zatímco největší rozsah ohroţení v důsledku úniku nebezpečných chemických látek 
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představují stacionární zdroje, u mobilních zdrojů dochází k únikům nejčastěji. K úniku 

nebezpečných chemických látek můţe dojít z různých důvodů, a to především: 

- následkem působení člověka - havárie způsobená ve výrobě, při skladování nebo 

nehodou při přepravě nebezpečné látky, 

- vlivem přírodních účinků - k úniku látek dojde vlivem povodně, větru, sesuvem půdy,  

- při teroristických útocích, 

- následkem válečných operací [22]. 

 

a) Podniky skladující nebezpečné látky na území ORP Kroměříţ 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií rozděluje objekty a zařízení, v nichţ je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek do tří skupin: 

- objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A, 

- objekty nebo zařízení zařazené do skupiny B, 

- objekty nebo zařízení nezařazené. 

Objekty nebo zařízení nezařazené se dále dělí na objekty, v nichţ je mnoţství umístěné 

nebezpečné látky v objektu větší neţ 2%, v tomto případě je právnická nebo podnikající 

fyzická osoba povinna tuto skutečnost zaznamenat, protokol včetně seznamu uloţit pro účely 

předloţení kontrolním orgánům a stejnopis protokolu včetně seznamu zaslat krajskému úřadu. 

Je-li mnoţství umístěné nebezpečné látky v objektu menší nebo rovno 2%, tato skutečnost se 

pouze protokolárně zaznamená a protokol včetně seznamu bude uloţen pro účely předloţení 

kontrolním orgánům [25]. 

Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B předloţí provozovatel 

objektu krajskému úřadu. Provozovatel jeţ je zařazený do skupiny A je povinen zpracovat 

bezpečnostní program, který na základě výsledků analýzy a hodnocení rizik závaţné havárie 

obsahuje zásady prevence závaţné havárie, strukturu a systém řízení bezpečnosti zajišťující 

ochranu zdraví a ţivoty lidí, hospodářských zvířat, ţivotního prostředí a majetku [25].  

Provozovatel objektu, který je zařazený do skupiny B, zpracovává bezpečnostní zprávu 

a vnitřní havarijní plán, v němţ uvede preventivní bezpečnostní opatření k minimalizaci 

následků závaţné havárie, které musí být provedeny uvnitř objektu a předloţí jej k uloţení 

krajskému úřadu. Provozovatel je dále povinen vypracovat a předloţit krajskému úřadu 

písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího 

havarijního plánu. Krajský úřad stanoví zónu havarijního plánování a vypracuje pro ni vnější 
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havarijní plán, který obsahuje opatření pro prevenci a sníţení následků havárie ve vztahu 

k ochraně obyvatelstva v okolí objektu nebo zařízení [25].  

Obyvatelé, kteří spadají do stanovené zóny havarijního plánování nebo ţijí v bezprostřední 

blízkosti podniku skladujícím nebezpečné látky, jsou informování jak se při úniku nebezpečné 

látky chovat. Veškeré informace týkající se charakteru moţného ohroţení, o připravených 

záchranných a likvidačních prací a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události 

získá občan, právnická nebo podnikající fyzická osoba na příslušném městském nebo 

obecním úřadě. Zaměstnanci, kteří jsou v podniku skladujícím nebezpečné látky zaměstnáni, 

získají informace v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele. Veškeré informace 

o moţném vzniku ohroţení a přijatých následných opatřeních lze také získat u jednotek HZS 

ČR. Tabulka 4 uvádí přehled objektů skladující nebezpečné látky v ORP Kroměříţ. 
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Tabulka 4: Přehled objektů skladující nebezpečné látky v ORP Kroměříţ [5] 

Objekty zařazené do skupiny „A“ dle zákona č. 59/2006 Sb. 

Obec 
Ohroţující 

objekt 

Ohroţující 

látka 

Skladované 

mnoţství 

Oblast 

ohroţení 
Ohroţení osob 

Kroměříţ 
NAVOS, 

a.s. 

Agrochemické 

přípravky 
-- 

bezprostřední 

okolí podniku, 

jihovýchodní 
část města 

-- 

Objekty zařazené do skupiny „B“ dle zákona č. 59/2006 Sb. 

Obec 
Ohroţující 

objekt 

Ohroţující 

látka 

Skladované 

mnoţství 

Oblast 

ohroţení 
Ohroţení osob 

Chropyně 

OMEGA 

SERVIS 

HOLDING 
a.s. 

Peroxid 

vodíku max. 
70% 

60 t 

bezprostřední 

okolí podniku 
a stáčiště 

osoby  v 

bezprostředním  

okolí podniku a 
stáčiště 

Rataje 

STV-

GROUP, 

a.s. 

Výbušniny 446 t 

dle zóny 

havarijního 

plánování 

osoby v areálu 

firmy 

Další ohroţující objekty skladující nebezpečné látky - nezařazené 

Obec 
Ohroţující 

objekt 

Ohroţující 

látka 

Skladované 

mnoţství 

Oblast 

ohroţení 
Ohroţení osob 

Kroměříţ 

KMOTR – 

Masna 

Kroměříţ,  

Amoniak 7 t 
jihovýchodní 

část města  
do 1 000 osob 

Hokejový 

klub  
Amoniak 7 t 

jihovýchodní 

část města  
do 6 000 osob 

Sladovny 

Soufflet 
ČR, a.s. 

Amoniak 2,5 t 
jihovýchodní 

část města  
do 1 000 osob 

Kromilk, 

spol. s.r.o. 
Amoniak 3,2 t 

severozápadní 

část města  
do 1 100 osob 

Vodovody a 

kanalizace 
Kroměříţ 

Chlór 3,2 t 
severozápadní 

část města  
do 3 300 osob 
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9 ANALÝZA RIZIK NA ÚZEMÍ ORP KROMĚŘÍŢ 

Pro zpracování analýzy území správního obvodu ORP Kroměříţ byl zvolen program SFERA. 

Úvod a základní informace k tomuto programu byly uvedeny v kapitole 7.2. Jedná se tedy 

o softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních celků. Umoţňuje tvorbu 

kontingenční tabulky, matematické operace třídící data v definovaných souvislostech, 

formální editaci dat a jejich zápis do databáze analytických závěrů. Dále program umoţňuje 

návrh a zapracování hodnotových kriterií do výpočtů, výpočet zranitelností jednotlivých rizik 

s ohledem na časové parametry, export vypočítaných dat do Excelu, html stránek nebo do 

Wordu a zobrazení výsledků do vývojového stromu nebo orientačního grafu. Cílem 

zpracování analýzy je stanovit moţné potenciální zdroje krizových situací a mimořádných 

událostí a rozhodnout, zda tyto zdroje mohou způsobit ohroţení zdraví, ţivotů, majetkových 

hodnot, ţivotního prostředí nebo ohrozit funkčnost kritické infrastruktury [8]. 

9.1 Zpracování analýzy 

Pro samotné zpracování analýzy byla jako první sestavena tabulka vzniku moţných rizik 

a k těmto rizikům byly přiřazeny zkratky a určena pravděpodobnost výskytu rizik 

ve správním obvodu ORP Kroměříţ. Tyto informace jsem nejdříve čerpala z historických 

zápisů, ale jelikoţ se jedná o velký rozsah území, obrátila jsem se s ţádostí o poskytnutí 

informací u HZS Zlínského kraje. Zde jsem mohla nahlédnout jakým způsobem je zpracována 

analýza pomocí expertních odhadů a byly mi poskytnuty potřebné údaje ze statistických 

ročenek.  

Moţná rizika v ORP Kroměříţ 

Na základě konzultace s HZS ve Zlíně, zde uvádím výčet moţných rizik, které mohou ORP 

Kroměříţ nejvíce ohrozit. Těmto rizikům byly přiřazeny pravděpodobnosti výskytu 

a exponenciální čísla z tabulky uvedené v Příloze 2. Tabulka 5 poslouţí jako první krok 

k provedení analýzy území v programu SFERA. 
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Tabulka 5: Moţná rizika na území ORP Kroměříţ 

Pořadové 

číslo 
Typ rizika Zkratka 

Pravděpodobnost 

vzniku 

1. Epidemie EPI 1,3699 E
-3

 

2. Epizootie EPZ 3,9108 E
-4

 

3. Poţár (i přírodní) POZ 7,1430 E
-2

 

4. Povodeň POV  1,3699 E 
-3

 

5. Únik nebezpečných látek chemických UNL 5,4645E
-3

 

6. Únik ropných produktů URP 5,4645 E
-3

 

7. Havárie v silniční dopravě HSD 1,4285 E
-1

 

8. Havárie v ţelezniční dopravě HZD 2,7397 E
-3

 

9. Havárie v letecké dopravě HLD 2,7397 E
-4

 

10. Porucha zásobování elektrickou energií PZE 2,7397 E
-4

 

11. Porucha zásobování plynem PZP 5,4765 E
-5

  

12. Porucha zásobování vodou PZV 2,7397 E
-3

 

13. Únik radioaktivních látek URL 1,3689 E
-5

 

14. Vichřice a orkán VIO 2,7397 E
-3

 

15. Sesuv půdy SEP 1,3689 E
-4

 

16. Námrazy a sněhová kalamita NSK 2,7397 E
-3

 

17. Zemětřesení ZEM 9,1266 E
-6

 

18. Pád kosmických těles PKT 9,1266 E
-6

 

 

Po připravení potřebné tabulky můţeme provést zpracování analýzy. Po otevření programu se 

nám nejdříve zobrazí okno matice, (viz Obrázek 3). Matici si postupně sestavíme a následně 

zhodnotíme závislost jednotlivých mimořádných událostí a provedeme přepočítání tabulky. 

Zde se můţe vyskytnout případ, ţe dojde k rozdělení určitého prvku na dva, tzn., ţe prvek je 

v cyklu s jiným prvkem, které mohou riziko ovlivnit nebo naopak můţe zapříčinit jiná 

závaţná rizika, např.: běţný prvek - POZ (0) a rozloţený „dekomponovaný“ prvek - POZ (1).  
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  Obrázek 3: Ukázka vyplněné matice v programu SFERA 

 

V dalším kroku „záloţka hodnoty prvků“ doplníme potřebná exponenciální čísla, která jsou 

uvedena v Příloze 2. Následně stanovíme kritéria zranitelnosti, která určují působení 

projeveného rizika na zkoumané území, a určíme procenta ohroţení. Jako nejdůleţitější 

kritéria zranitelnosti byla zvolena skupina „lidé, zvířata, stavby, ekologie a ekonomické 

ztráty“. Pro názornou ukázku uvádím Obrázek 4.  
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  Obrázek 4: Ukázka kontingenční tabulky v programu SFERA 

Po celkovém přepočítání všech vloţených údajů se dostaneme k závěrečné části analýzy a ke 

zpracování výsledků, které nám program SFERA vyhodnotil. Výsledkem je rozsáhlá tabulka 

(viz Příloha 3), ze které je zpracován graf a výčet mimořádných událostí, které nejvíce 

ohroţují území ORP Kroměříţ.  

 

Z výsledků analýzy rizik můţeme vyčíst: 

- „zranitelnost“ jednotlivých rizik, 

- „nové (P)“ hodnotu přepočítané pravděpodobnosti, 

- „váhu pořadí“ prvků dle závaţnosti, 

- „pořadí“, vyjadřuje uspořádání jednotlivých rizik, 

- „% vliv“ vyjadřuje závaţnost jednotlivých rizik v procentech. 
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 Graf 1: Výsledky analýzy rizik pomocí programu SFERA 

 

Výsledky analýzy rizik jsou hodnoceny podle vlivu jednotlivých rizik a zranitelnosti území  

a jsou znázorněny v Grafu 1. V Příloze 3, kde je uvedena vygenerovaná tabulka z programu 

SFERA, jsou rizika rozdělena na závaţná rizika, méně závaţná rizika a rizika relativně 

bezpečná. 

Mezi nejzávaţnější rizika z hlediska vlivu pro hodnocené území lze zařadit poţár, únik 

nebezpečných látek, únik ropných produktů, havárie v silniční dopravě, porucha zásobování 

vodou a povodeň. Nejvyšší míru zranitelnosti z těchto rizik má povodeň a únik nebezpečných 

látek. Další rizika, která mají vysokou míru zranitelnosti, jsou zemětřesení a pád kosmických 

těles. Tato rizika jsou však pro naše území málo pravděpodobná, není tedy nutné se jimi 

výrazně zabývat.  

Jelikoţ se jedná o značně obsáhlé téma diplomové práce, zaměřím se ve své práci pouze na  

rozpracování evakuačního plánu na mimořádnou událost „povodeň“, která byla vyhodnocena 

analýzou rizik jako nejvíce zranitelná pro dané území. Nejprve navrhnu obecnou strukturu 

vzorového evakuačního plánu pro ORP Kroměříţ a následně ji pak aplikuji na obec 

Ţalkovice.  
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10 OBECNÁ STRUKTURA VZOROVÉHO EVAKUAČNÍHO PLÁNU 

ORP KROMĚŘÍŢ 

Tato obecná struktura bude slouţit jako podklad pro vytvoření evakuačního plánu, podle které 

můţe při vytváření svého plánu postupovat kterákoliv obec, v nichţ hrozí výskyt mimořádné 

události. V těchto základních oddílech jsem stanovila body, které jsou dle mého názoru 

podstatné pro zpracování evakuačního plánu. 

 

a) Stanovení základních dat 

Obsahuje informace a údaje o: 

- charakteristice obce, 

- záplavovém území,  

- předpokládaném počtu evakuovaných obyvatel, 

- postupu zaplavování jednotlivých částí obce,  

- objektech v záplavovém území. 

 

b) Věcná část 

Informační zabezpečení zahrnuje: 

- podávání informací obyvatelstvu a způsob, jakým budou informace obyvatelstvu 

předávány,  

- předávání informací mezi jednotlivými povodňovými orgány a mezi povodňovými 

orgány a obyvatelstvem,  

- informování obyvatelstva o doporučeném obsahu evakuačního zavazadla, o chování 

a opatřeních, které by mělo obyvatelstvo provést před opuštěním domu nebo bytu 

v případě, bude-li potřeba provést evakuaci,  

- předání informací obyvatelstvu o umístění evakuačních a přijímacích středisek, 

- rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace. 

 

Pořádkové zabezpečení zahrnuje: 

- subjekty, jeţ budou pověřené pořádkovým zabezpečením evakuace, a které budou 

provádět ostrahu majetku v evakuovaných oblastech, 

- uzávěry zaplavených oblastí. 
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Zdravotní zabezpečení evakuace zahrnuje: 

- zdravotnické zařízení, lékaře případně osoby, které budou schopné zabezpečit 

zdravotnickou a psychologickou pomoc postiţenému obyvatelstvu. 

 

Dopravní zabezpečení evakuace zahrnuje: 

- subjekty, které budou schopny zabezpečit převoz evakuovaného obyvatelstva, 

- evakuační trasy, shromaţdiště, nástupní stanoviště. 

 

Zabezpečení nouzového ubytování a stravování pro evakuované osoby zahrnuje: 

- objekty vhodné pro nouzové ubytování a stravování evakuovaného obyvatelstva 

s přihlédnutím ke kapacitě objektu a počtu evakuovaného obyvatelstva, 

- osoby zabezpečující činnost v těchto objektech.  

 

c) Organizační část 

Obsahuje kontakty na osoby a subjekty, které se budou podílet na evakuaci:  

- sloţení krizového štábu, 

- sloţení povodňové komise, 

- pořádkové zabezpečení, 

- nouzové ubytování a stravování, 

- zdravotní zabezpečení, 

- dopravní zabezpečení. 

 

d) Grafická část 

Grafická část plánu evakuace obyvatelstva obce při povodni zahrnuje: 

- mapu záplavových území pro Qn, mapu ohroţených objektů,  

- mapu evakuačních a přijímacích středisek a jejich spádových oblastí,  

- mapu s vyznačením objektů nouzového ubytování a stravování,  

- mapu evakuačních tras,  

- plánovací a evakuační lístky. 
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11 EVAKUAČNÍ PLÁN OBCE ŢALKOVICE 

Na základě podnětu z ORP Kroměříţ a ze strany starosty této obce jsem vytvořila evakuační 

plán, který bude slouţit členům povodňové komise obce Ţalkovice jako podklad pro účinné 

provedení evakuace. Kontakty na osoby zabezpečující evakuaci budou doplněny po předání 

evakuačního plánu starostovi obce Ţalkovice. 

11.1 Charakteristika obce Ţalkovice 

Obec Ţalkovice patří k nejstarším moravským osadám, leţící severním směrem od města 

Kroměříţ a východně od Chropyně. Rozkládá se na levém břehu řeky Moštěnky. Moštěnka je 

levostranný přítok řeky Moravy, který protéká Olomouckým a Zlínským krajem a při rozlivu 

můţe zaplavit celou zástavbu obce Ţalkovice. Řeka je 45,6 km dlouhá a plocha jejího povodí 

měří 354,6 km
2
. Pramení východně od města Bystřice pod Hostýnem na západním úbočí 

Kelčského Javorníku, který je nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů, v nadmořské výšce 

784,7 m. V Dřevohosticích se do ní vlévá říčka Bystřička a v Domaţlicích Šišemka. Poté se 

stáčí na jih. Před Kroměříţí se stéká s Malou Bečvou, a poté se vlévá do Moravy v nadmořské 

výšce 189,3 m. Průměrný průtok u ústí činí 1,23 m
3
/s. Od počátku 20. století je řeka 

regulována, aby nedocházelo k ničivým záplavám. I přesto se však vylévá ze svých břehů. 

Nejhorší povodně, které zasáhly její povodí, byly v roce 1997 [16].
 
 

 

Přítoky řeky Moštěnky: 

- levostranný - Blazický potok, Bystřička, Kozrálka, Dobrčický potok, Rumza , 

- pravostranný - Býškovický potok, Dolnonětčický potok, Šišemka, Podolský potok, 

Tučínský  potok, Malá Bečva. 

Obcí protéká potok Rumza, který ústí do řeky Moštěnky. V okolí obce je téměř rovinná 

krajina s rozlehlými poli. Půdorys obce je dán historicky jako polokruh, uprostřed polokruhu 

je postavena základní a mateřská škola, kostel a fara. V obci se dále nachází obchod 

s potravinami, pohostinství a místní sokolovna. Východně nedaleko od obce prochází silnice 

I. třídy spojující města Přerov a Hulín. Jsou zde také různé spolky, jako je Sbor dobrovolných 

hasičů, Český červený kříţ, Myslivecké sdruţení a Tělovýchovná jednota Sokol. Tuto obec 

postihla dne 7. července 1997 ničivá povodeň, která po sobě zanechala velké škody, kdy 

muselo být 25 domů zbořeno. Následně byl po ničivých povodních postaven penzion pro 
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starší a povodní postiţené spoluobčany. Další povodeň zde hrozila v roce 2002 a v roce 2010. 

Tyto předpovědi se naštěstí nenaplnily [15]. 

 

Obrázek 5: Obec Ţalkovice [17] 

 

11.2 Stanovení základních dat 

Záplavové území 

Základní příčinou povodní jsou vţdy sráţky dešťové nebo voda ze sněhu. Obrázek 6 

vymezuje záplavové území pro Q5, Q20, Q100. K zaplavení obce můţe dojít ze dvou důvodů:  

I. případ - řeka Moštěnka teče ze směru Beňov, Horní Moštěnice a Říkovice a má v této 

oblasti niţší břehy. Zde dochází k vylití Moštěnky z břehů na pole, odkud se pak tato voda 

valí směrem na obec Ţalkovice.  

II. případ - na základě stanovených záplavových území a na základě rozhodnutí 

o stanoveném záplavovém území, které zpracoval referát ţivotního prostředí v Kroměříţi. 

V případě vzniku Q20 a Q100 dojde k zaplavení celé zástavby obce Ţalkovice (viz Obrázek 6). 
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V této situaci určíme evakuační trasy, které povedou mimo obec. Tyto evakuační trasy jsou 

znázorněny na Obrázku 10.  

 

Zaplavení obce ze 

směru od Říkovic

 Q5 Q20 Q100 

Obrázek 6: Vymezení záplavového území obce Ţalkovice [20] 

Počet a sloţení obyvatel v záplavovém území 

Na základě informací z evidence obyvatel ţilo v obci Ţalkovice k 31. 12. 2009 celkem 584 

obyvatel. Sloţení dle pohlaví a věku uvádí Tabulka 6. 

Tabulka 6: Počet a sloţení obyvatel v Obci Ţalkovice [3] 

Pohlaví Stav k 31. 12. 2009 

Věková skupina 

0 - 14 15 - 64 65 a více 

Muţi 292 48 208 36 

Ţeny 292 39 205 48 

Celkem 584 87 413 84 

 

 



 43 

Postup zaplavení jednotlivých částí obce 

Informaci o nebezpečí povodně a o zvyšování hladiny vodních stavů obdrţí povodňová 

komise obce od vyššího povodňového orgánu, kterým je povodňová komise ORP v Kroměříţi 

nebo vlastním monitoringem situace. Stav v obci je z velké části ovlivňován situací na toku 

výše tzn., v obci Beňov a Horní Moštěnice. V případě zaplavení obce ze směru od Říkovic 

budou zaplaveny objekty: Rodinný dům čp. 142, 114, 113, 173, 89, 3, 4, 5, 6. 

Celkový počet obyvatel ţijících v těchto rodinných domech je 37 osob. Jedná se o mobilní 

občany, kteří jsou schopni se sami přemístit. Ohroţeny jsou i rodinné domy přes ulici  

čp. 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 185, 186. K těmto objektům budou určenými pracovníky 

navezeny pytle s pískem, které zajistí povodňová komise, prostřednictvím vyţádání pomoci u 

povodňové komise ORP Kroměříţ. Kontakty na povodňovou komisi v ORP Kroměříţ jsou 

uvedeny v Tabulce 17, 18. Rozmístění objektů v obci uvádí Obrázek 7. 

místní sokolovna obecní úřad

Základní a mateřská škola

pohostinství SDH, ČČK

obchod s potravinami

sm
ě
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Obrázek 7: Rozmístění objektů v obci Ţalkovice [17] 
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11.3 Věcná část 

Informační zabezpečení  

Obyvatelstvo je o moţném vzniku mimořádné události varováno všemi dostupnými 

prostředky. Základ tvoří systém dálkově ovládaných sirén „jednotný systém varování 

a vyrozumění“ a hromadné sdělovací prostředky. Varování prostřednictvím sirén se provádí 

jednotným varovným signálem „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým 

tónem sirény po dobu 140 sekund a můţe zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 

intervalech.  

 

 

 

 

Obrázek 8: Grafické vyjádření signálu „Všeobecná výstraha“ [22] 

 

Obyvatelstvo je následně informováno např. místním rozhlasem, televizí, vozidly sloţek IZS 

nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. V první fázi 

poskytování informací obyvatelstvu z důvodu vzniku paniky je doporučeno provedení 

nezbytných opatření před případnou evakuací, a to zejména příprava evakuačního zavazadla.  

Evakuační zavazadlo pro řízenou evakuaci musí být malých rozměrů a mělo by obsahovat 

zejména: 

- osobní doklady, peníze, vkladní kníţky, cenné papíry, platební karty, cennosti, 

- potřebné osobní léky a zdravotnické pomůcky, 

- soupravu náhradního sezónního oblečení a obuv, 

- toaletní a hygienické potřeby, 

- spací pytel nebo přikrývku, 

- základní trvanlivé potraviny a pitnou vodu, jídelní nádobí,  

- svítilnu a malé rádio s rezervními bateriemi. 

Tato informace je poskytována občanům starostou obce a zároveň jsou informováni 

o umístění evakuačních a přijímacích středisek. Obyvatelé jsou dále informování 

o povinnostech, které je potřeba provést při nařízené evakuaci. Konkrétně se jedná o uzavření 

přívodu zemního plynu, vody a elektřiny a dále zabezpečení majetku proti poničení vodou 

(stěhovaní do vyšších pater budovy). Mimoto je nutné opuštěný objekt uzamknout, proti 
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případnému rabování a viditelně označit štítkem s nápisem, ţe objekt je jiţ opuštěn. Tento 

štítek je uveden jako vzor v grafické části (viz Tabulka 13).  

Ostatními účastníky ochrany před povodněmi jsou:  

- členové JSDH v obci a JSDH z okolních obcí,  

- dobrovolníci sdruţení ČČK, který v obci funguje,  

- povodňová komise v ORP Kroměříţ, pod kterou obec Ţalkovice spadá,  

- zdravotnická záchranná sluţba Kroměříţ a ostatní sloţky IZS 

Jmenovité seznamy členů podílejících se na zabezpečení evakuace jsou umístěny 

v organizační části tohoto plánu, (viz Tabulka 8, 9, 11). Rozdělení odpovědnosti za provedení 

evakuace je uvedeno v Tabulce 7. 

Tabulka 7: Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace v obci 

Oblast evakuace Zodpovídá 

- příprava a realizace evakuačních opatření,  

- stanovení prostorů k evakuaci, způsob varování 

a vyrozumění obyvatelstva,   

- sledování vodního stavu, stav vody na toku výše, 

- aktivace účastníků zabezpečující evakuaci, 

- vyhodnocení ohroţených oblastí, zpracování 

dokumentace evakuace, 

- informování o vývoji povodňové situace 

povodňovou komisi v Kroměříţi, 

starosta obce,  

členové povodňové komise  

 

- vyhlášení evakuace, materiální zajištění evakuace, 

- seznámení ohroţených občanů s plánovanou 

evakuací, pomoc při evakuaci imobilních občanů, 

starosta obce v součinnosti 

s SDH, ČČK 

- pomoc při vyhlášení evakuace, uzávěry oblastí, 

hlídková sluţba, regulace přepravy a zajištění 

evakuačních tras, 

členové povodňové komise 

v součinnosti s městskou policií 

- zajištění činnosti evakuačních a přijímacích 

středisek 

pracovnice ZŠ a MŠ, vybraní 

pracovníci obecního úřadu 
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Pořádkové zabezpečení  

Spočívá v zajištění bezpečnosti evakuovaných osob a udrţení veřejného pořádku při 

provádění evakuace. Osoby, které budou provádět pořádkové zabezpečení evakuace, jsou 

určeni starostou obce a jedná se o osoby z řad dobrovolníků a členů SDH obce. SDH obce má 

celkem 11 muţů, kteří spolupracují se stráţníky městské policie Kroměříţ. Provádí uzávěry 

evakuovaných oblastí, hlídkovou sluţbu a následnou ostrahu a průzkum opuštěných objektů 

a lokalit. Jednotlivá opatření k zabezpečení evakuace zajišťuje v součinnosti s dalšími 

sloţkami jako je hygienická stanice, veterinární stanice, technické sluţby atd.  Tyto osoby 

postupují dle pokynů starosty obce a dalších členů povodňové komise. 

 

Zabezpečení nouzového ubytování a stravování 

Obyvatelé v záplavových územích jsou o umístění evakuačního a přijímacího střediska 

informování starostou obce v první fázi vzniku povodňové situace. Obyvatelům obce jsou 

pověřeným pracovníkem obecního úřadu rozneseny evakuační lístky, obsahující informace 

týkající se nabídky nouzového ubytování zajištěné obecním úřadem obce. Tyto lístky 

obyvatelé předají zpět na obecní úřad nebo budou sesbírány městskou policií - pořádková 

sluţba, případně starostou obce určeným pracovníkem. Starosta obce o roznášení lístku 

obyvatele informuje prostřednictvím místního rozhlasu.  

V obci se nachází místní sokolovna a základní a mateřská škola, které je moţné vyuţít pro 

případnou evakuaci osob. Zároveň je moţné tyto objekty vyuţít i jako nouzové ubytování. 

Stravování pro evakuované osoby bude v případě umístění evakuovaného obyvatelstva 

v základní a mateřské škole nebo v místní sokolovně improvizovaně zajištěno pomocí jídelny 

umístěné ve škole, případně v pohostinství. V obci se nachází obchod s potraviny, který bude 

v případě potřeby taktéţ vyuţit pro zásobování potravinami evakuovaného obyvatelstva.  

Obrázek 9 vyznačuje, kde se jednotlivé objekty nachází. Tyto evakuační a přijímací střediska 

jsou situována mimo záplavové území Q5, tj.: 

- Základní škola, čp. 82, obec Ţalkovice, kapacita zařízení 60 osob, 

- Mateřská škola, čp. 82, obec Ţalkovice, kapacita zařízení 30 osob, 

- Sokolovna, čp. 143, obec Ţalkovice, kapacita zařízení 100 osob. 

Na základě vývoje povodňové situace a hrozí-li povodeň Q20 a Q100 bude evakuace 

obyvatelstva provedena mimo obec do okolních vesnic, které nejsou zatopeny a kde jsou 

smluvně zajištěny objekty, slouţící pro nouzové ubytování a stravování evakuovaných osob 

(viz Tabulka 10). Nástupní stanice pro příjezd autobusů a odvoz evakuovaných do okolních 
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vesnic, kde je v těchto případech smluvně sjednáno náhradní ubytování, se nachází ve střední 

části obce, na náměstí u obecního úřadu (viz Obrázek 9). 

místní sokolovna

II. evakuační středisko obecní úřad

Základní a mateřská škola

I. evakuační středisko

pohostinství SDH, ČČK

obchod s potravinami

vyuţit pro zásobování

Uzávěra silnice pro Q
100

sm
ěr

 Ř
ík

ov
ic

e

směr Břest

sm
ěr

 K
ys

el
ov

ic
e

Stanoviště autobusů pro evakuaci mimo obec

řeka Moštěnka

I. Evakuační trasa

 

 Obrázek 9: Rozmístění evakuačního a přijímacího střediska [17] 

 

Evakuační trasy 

Obrázek 10 znázorňuje evakuační trasy. Která z evakuačních tras bude vyuţita, se určí na 

základě vývoje povodňové situace.  

- I. evakuační trasa vede z obce Ţalkovice do obce Břest. Tato trasa je vzdálená 2 km. 

Je však moţné, ţe tato trasa bude zaplavena a bude tedy potřeba vyuţít II. evakuační 

trasu, 

- II. evakuační trasa vede po cestě č. I 55. Zde se taktéţ dostaneme do obce Břest, kde 

je smluvně zajištěno ubytování v místní sokolovně „Motorestu u Michalčíků“. Pokud 

pojedeme po této trase dál, dostaneme se do obce Hulín, kde je taktéţ smluvně 

zajištěno ubytování (viz Tabulka 10).  

Jestliţe po opadnutí povodně a zrušení nařízení evakuace povodňovou komisí obce, nemají 

evakuovaní obyvatelé moţnost návratu do svého trvalého bydliště z důvodu jeho poškození 

nebo úplného zničení, zajistí Obecní úřad Ţalkovice ve spolupráci s ORP Kroměříţ pro tyto 
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osoby náhradní ubytování, které je smluvně zabezpečeno se subjekty aţ v době, kdy je znám 

počet evakuovaných osob, u nichţ bude potřeba vyuţít tohoto náhradního ubytování.  

 

I.  Evakuační trasa – ubytování v Břestě

II.

II. Evakuační trasa – ubytování v Hulíně

I.

 

   Obrázek 10: Evakuační trasy [20] 

 

Zdravotnické zabezpečení 

V obci Ţalkovice se nachází spolek ČČK, mající šestičlenný tým (viz Tabulka 11), který bude 

zajišťovat předlékařskou a psychologickou pomoc evakuovaných osob. Tyto osoby budou 

v případě potřeby zabezpečovat potřebnou výpomoc v evakuačních střediscích. Další 

zdravotnická pomoc je obstarávána dle potřeby aktuálních moţností z města Kroměříţ. V 

případě, ţe bude potřeba odbornější pomoci nebo převoz postiţeného do zdravotnického 

zařízení, vyţádá starosta obce případně člen povodňové komise prostřednictvím povodňové 

komise v Kroměříţi další pomoc. Tuto činnost bude zabezpečovat nemocnice v Kroměříţi, 

Havlíčkova 660, tel. 573 322 234, 573 331 019.  

 

Dopravní zabezpečení 

Jestliţe bude evakuace prováděna do evakuačních středisek na území obce, doprava bude 

zajištěna vlastním motorovým vozidlem, případně pěšky. Obec Ţalkovice má k dispozici 

jeden autobus ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol. Pokud bude potřeba provést 

evakuaci mimo obec do okolních vesnic, budou v tomto případě vyuţity smluvně zajištěné 
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autobusy společnosti KRODOS BUS a.s. Kroměříţ. Poţadavek na tyto autobusy se bude 

realizovat ve fázi zjištěného potřebného počtu osob k přesunu. Autobusy budou pouţity 

k přepravě evakuovaných osob do místa nouzového ubytování v případě evakuace mimo 

obec. Seznam smluvně zajištěných prostředků uvádí Tabulka 12. 

11.4 Organizační část 

Sloţení povodňové komise 

Předsedou povodňové komise obce je starosta obce a sídlí na obecním úřadě obce. Další členy 

komise jmenuje starosta z řad členů obecního zastupitelstva, fyzických a právnických osob, 

kteří jsou způsobilí k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně obyvatelstva před 

povodněmi (viz Tabulka 8). Na úrovni obcí vykonává povodňová komise zároveň funkci 

krizového štábu. Povodňová komise obce je podřízená povodňovému orgánu ORP Kroměříţ.  

Tabulka 8: Členové povodňové komise obce Ţalkovice 

Jmenný seznam členů 

povodňové komise 
Funkce Kontakty 

Radomír Pala starosta obce 
 

Michaela Kavanová místostarosta obce 
 

Ing. Beneš Radim tajemník 
 

Štěpjáková Jana člen komise 
 

Kopp František člen komise 
 

Krejčí Radomír člen komise 
 

Kubín Jan člen komise 
 

 

Pořádkové zabezpečení 

Zajišťuje sbor dobrovolných hasičů obce ve spolupráci s dobrovolníky z řad členů spolků 

sokola a mysliveckého sdruţení ve spolupráci s městskou policií v Kroměříţi - Velké nám. 

115, tel. 573 321 156. Všichni tito dobrovolníci pochází z obce Ţalkovice. Pokud dojde k  

situaci, ţe bude potřeba vyţádat další pracovníky, poţádá starosta obce o pomoc 

dobrovolníky z okolních obcí.  
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Tabulka 9: Členové sboru dobrovolných hasičů obce Ţalkovice 

Jmenný seznam členů sboru dobrovolných hasičů Kontakty 

Bureš Antonín 
 

Bureš Petr 
 

Hanák Vladimír 
 

Krejčí Radim 
 

Krutil Martin 
 

Kuba Josef 
 

Stoklasem Radek 
 

Sumec Hynek 
 

Vašek Petr 
 

Netopil Petr 
 

Vymětal David 
 

 

Zabezpečení nouzového ubytování a stravování 

Ubytování je řešeno v  základní a mateřské škole, případně místní sokolovně tak, aby byly 

zajištěny nejnutnější potřeby pro evakuované občany. V případě zničení evakuačních prostor, 

se provede postupně evakuace do předem smluvně sjednaných subjektů (viz Tabulka 10). 
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Tabulka 10: Ubytovací zařízení 

Obec Název zařízení 
Adresa 

zařízení 

Odpovědný 

pracovní 

Kapacita 

zařízení 

Moţnost 

stravování 

Břest 
Motorest u 

Michalčíků 
Břest 165 

Michalík 

573 354 106 
150 ano 

Hulín 
Ubytovna  

Motel - Jerry 

Záhlinická 

479 

Navrátilová 

573 350 384 
40 ano 

Hulín 
Ubytovna  

Hotelový dům 

Wolkerova 

1018 

Ing. Kolář 

573 350 170 
116 ne 

Kroměříţ Základní škola 
Albertova 

4062 

Mgr. Fečková 

573 342 573 
500 ano 

 

Zdravotní zabezpečení  

Zabezpečuje spolek ČČK obce Ţalkovice, který má šestičlenný tým, jeţ vede paní 

Lancmanová. Seznam členů spolku ČČK uvádí Tabulka 11. 

        

Tabulka 11: Členové spolku Českého červeného kříţe v obci Ţalkovice 

Jmenný seznam členů spolku Českého červeného kříţe Kontakty 

Brázdilová Lucie 
 

Kavanová Simona 
 

Kojetská Denisa 
 

Koutná Kristýna 
 

Krejčí Michaela 
 

Kubová Monika 
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Dopravní zabezpečení  

Na základě rozhodnutí povodňové komise o rozsahu povodně a počtu evakuovaných osob 

budou vyuţity dopravní prostředky (viz Tabulka 12). 

Tabulka 12: Smluvně sjednané dopravní prostředky 

Dopravní prostředek Adresa zařízení Kontaktní osoba 

mikrobus -- p. Janečka 

autobus 
KRODOS BUS a.s., 

Skopalíkova 2385/45, Kroměříţ 
Ing. Ferenc 573 331 258 

hasičské auto CAS Š706 JSDH Ţalkovice --- 
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11.5 Grafická část 
 

Tabulka 13: Informační štítek po opuštění objektu [6] 

Adresa obecního úřadu:  

Adresa osoby:  

Příjmení, jméno, titul  

Jména evakuovaných členů 
 

 

Odjeli jsme dne                                              v hodin 

Budeme se zdrţovat na adrese: 

V obydlí jiţ nezůstala ţádná osoba.             Podpis: 

 

Tabulka 14: Informační štítek pro vyuţití náhradního ubytování [6] 

Adresa obecního úřadu:  

Adresa osoby:  

Příjmení, jméno, titul  

V případě evakuace vyuţiji 
a) vlastní vozidlo* 

b) prostředek hromadné dopravy* 

Nemám – mám* moţnost vlastního přechodného náhradního ubytování: 

Budeme se zdrţovat na adrese: 

Počet zdravotně postiţených členů rodiny, kteří jsou neschopni chůze: 

Pro mne, nebo jiného zdravotně postiţeného člena rodiny, při evakuaci potřebuji zajistit  

Následující pomoc: 

 

*) nehodící se škrtněte 
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Tabulka 15: Evidence evakuovaných osob [6] 

Příjmení, 

jméno, titul 
Adresa 

trv. Bydliště 

Rodné číslo 

(číslo pasu) 
Mobil 

Čas 

průchodu 

střediskem 

Evakuace 

(cílová 

adresa) 

      

      

      

 

Tabulka 16: Přehled přepravovaných evakuovaných osob [6] 

Pořadové 

číslo 

evakuační 

zóny 

Předpokládaný počet 

evakuovaných osob 

Ţelezniční přepr. 

(počet míst) 

Autobusová přepr. 

(počet míst) 

Pozn. 

Celkem 

z toho bez 

vlastního 

dopravního 

prostředku 

zajištěno 
potřeba 

zajistit 
zajištěno 

potřeba 

zajistit 
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Tabulka 17: Bezpečnostní rada města Kroměříţ [5] 

Jméno Funkce bydliště 

pracoviště 

adresa telefon 

Mgr. Daniela Hebnarová starostka Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 777 962 324 

Mgr. Miloš Malý místostarosta Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 607 676 699 

Marek Šindler rada města KM Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 604 877 562 

Ing. Josef Menčl tajemník MěÚ Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 724 179 493 

plk. Mgr. Tomáš Ivánek zást.ved.ÚO KM Kroměříţ 
ÚO PČR 

Kroměříţ 
724 940 885 

Ing. Vladimír Pitner řed. ÚO HZS KM Chropyně 
HZS ZLK ÚO 

Kroměříţ 
602 550 261 

Zdeněk Janásek velitel SDH KM Kroměříţ 
JACOM s.r.o. 

Holešov 
724 188 967 

Jiří Legát tajemník BRM Kroměříţ MěÚ Kroměříţ 607 856 576 
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Tabulka 18: Povodňová komise Kroměříţ 2011 [5] 

Funkce, Jméno Funkce na pracovišti 

Telefon 

Pracovní  Soukromý  

Mgr. Daniela Hebnarová starostka 573 321 151 777 962 324 

Mgr. Miloš Malý místostarosta 573 321 394 607 676 699 

Ing. Josef Menčl tajemník MěÚ 573 321 155 724 179 493 

Ing. Petr Vodák (tajemník) 
ved. odd. ochrany vod 

a prostředí 
573 321 334 607 566 628 

MUDr. Jarmila Číhalová 

(člen) 
uvolněný člen RMK 573 321 152 602 585 919 

Marek Šindler uvolněný člen RMK 573 321 154 604 877 562 

Ing. Blanka Šimůnková 

(člen) 

předsedkyně výboru 

pro regeneraci a rozvoj 

města 

573 321 153 725 454 012 

Ing. Miloš Prudil (člen) 
vedoucí stavebního 

úřadu 
573 321 100 602 585 765 

Ing. Igor Hýbner (člen) 
oddělení ochrany vod a 

přírody 
573 321 329 724 851 199 

Lambert Hanzal (člen) vedoucí odboru sluţeb 573 321 160  728 649 699 

Vratislav Drţálek (člen) městská policie 573 321 238 728 227 808 

Jaroslav Sigmund (člen) městská policie 573 321 239 605 156 602 

Jaroslav Ovčaček (člen) referent BP a PO 573 321 220 724 179 492 

Jiří Legát odd. krizového řízení 573 321 157 607 856 576 

Ing. Marcela Plačková 

(člen) 
odd. krizového řízení 573 321 159 721 304 920 

Zdenek Janásek (člen) dobrovolní hasiči -- 724 188 967 

Mgr. Pavel Zrna tiskový mluvčí 573 321 222 723 680 737 
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12 DISKUSE 

Hlavním úkolem diplomové práce bylo vytvoření vzorového evakuačního plánu, který bude 

moci vyuţít při svém zpracování jak ORP Kroměříţ, tak i ostatní obce spadající do správního 

obvodu ORP Kroměříţ. Před samotným zpracováním evakuačního plánu bylo nejdříve 

zapotřebí zhotovit analýzu rizik a poté na základě jejich výsledků určit mimořádné události, 

které mohou na území ORP Kroměříţ nastat. Studiem dané problematiky a z výsledků 

analýzy rizik vyplývá, ţe obce v ORP Kroměříţ jsou ohroţeny hlavně povodní. Při setkání se 

starostou obce Ţalkovice jsem zjistila, ţe tuto obec povodeň jiţ v minulosti zasáhla a musela 

být prováděna evakuace části obce. I po této nemilé, několikrát opakované skutečnosti nemá 

obec evakuační plán zpracovaný. Tato informace mě motivovala k tomu, abych se zaměřila 

a zabývala právě zpracováním evakuačního plánu pro tuto obec, coţ bylo alarmující nutností. 

Na základě prvotních konzultací s pracovníky ORP Kroměříţ, pracovnicí HZS Zlínského 

kraje a starostou obce Ţalkovice jsem navrhla obecnou strukturu evakuačního plánu, kterou 

jsem aplikovala při sestavení evakuačního plánu obce Ţalkovice, tak aby byl plán v případě 

potřeby plně vyuţitelný.  

Při řešení konkrétních opatření a při zpracování evakuačního plánu jsem měla jistou výhodu 

v tom, ţe bylo moţné umístit evakuační a přijímací středisko do jednoho objektu. Vzhledem 

k situování výše zmíněného objektu jsem zároveň tento objekt vyuţila i jako nouzové 

ubytování. Tento postup jsem zvolila na základě nevelké rozlohy a místních podmínek obce, 

kde nejsou velké vzdálenosti mezi trvalým bydlištěm evakuovaných osob a evakuačními 

a přijímacími středisky. Takto navrţený postup je velkou výhodou i pro ostatní obce nebo 

ORP, které je z důvodu efektivnějšího a rychlejšího provedení evakuace mohou vyuţít.  

Za další velmi důleţitý krok při sestavení evakuačního plánu povaţuji rozdělení odpovědnosti 

členů povodňové komise i ostatních účastníků provádějící evakuaci. Jelikoţ se jedná 

i o osoby, které nemají v této oblasti zkušenosti, pokládám za důleţité, aby se svou činností 

a odpovědností byli seznámeni a proškoleni a jednou ročně informováni o případných 

změnách. Nezastupitelnou roli má starosta obce, který je ze zákona zodpovědný za varování, 

informování, evakuaci a nouzové přeţití obyvatelstva, tudíţ byl při tvorbě evakuačního plánu 

hlavní osobou, se kterou jsem vše konzultovala, neboť při vzniku případné mimořádné 

události je na něj kladena veliká zodpovědnost.  

Předností tímto způsobem sestaveného evakuačního plánu je jeho dlouhodobá pouţitelnost 

i v případě, ţe dojde k výměně členů povodňové komise či starosty obce. Evakuační plán 



 58 

obce je potřeba pravidelně aktualizovat, jak z hlediska počtu obyvatel, tak z hlediska nového 

vedení či změny majitele smluvně sjednaných subjektů, kteří jsou v evakuačním plánu 

zahrnuty, jedině tak lze do budoucna zabezpečit jeho funkčnost.  

Je jisté, ţe v současné době stále dochází v některých případech k podceňování mimořádných 

událostí či nepřiznání moţnosti vzniku těchto událostí či jejich dopadů. Z tohoto důvodu by si 

kaţdá obec i ORP, ve které je předpoklad vzniku mimořádné události měla vyčleněným 

pracovníkem či pracovníky vypracovat analýzu rizik a na základě této analýzy zhotovit jeden 

evakuační plán, který bude aplikovatelný pro různé mimořádné události.  

Evakuační plán obyvatelstva, který obec Ţalkovice neměla vytvořený, jsem zpracovala pro 

konkrétní podmínky v této obci. Zásady, které jsem v obecné struktuře vzorového 

evakuačního plánu navrhla, mohou dle mého názoru při sestavování svého evakuačního plánu 

vyuţít i ostatní obce v ORP Kroměříţ. Jsem přesvědčena, ţe evakuační plán umoţní lepší 

zvládnutí a provedení evakuace a zlepší havarijní připravenost celé obce. Zpracovaný 

evakuační plán pro obec Ţalkovice je uvedený v samostatné příloze. Takto zhotovený 

dokument byl předloţen na ORP Kroměříţ a po jeho schválení byl předán starostovi obce 

Ţalkovice.  
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13 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit vzorový evakuační plán pro ORP Kroměříţ. Před 

samotným praktickým zpracováním, bylo zapotřebí, si nejprve objasnit pojmy uvedené 

v teoretické části z oblasti evakuace a ochrany obyvatelstva, vysvětlit, za jakých okolností je 

evakuace zahájena, kdo a kdy ji nařizuje, a kterými orgány je řízena.  

Aby bylo moţné stanovit výčet mimořádných událostí, jeţ mohou na území ORP Kroměříţ 

nastat, bylo zapotřebí zpracovat analýzu rizik, pro jejíţ vytvoření jsem vyuţila speciálně 

vyvinutý program SFERA. Cílem této analýzy bylo vytvořit seznam moţných rizik, jeţ by 

mohly být příčinou vzniku mimořádné události, stanovení kritéria zranitelnosti a určení 

procenta ohroţení. Potvrdilo se mi, ţe výskyt povodní je pro dané území nejvíce zranitelný.  

V praktické části jsem studiem legislativních předpisů, získáním informací u ORP Kroměříţ, 

HZS Zlínského kraje a poznatků starosty obce Ţalkovice vytvořila obecnou strukturu 

evakuačního plánu se všemi náleţitostmi, které by měly být jeho součástí. Následně jsem tyto 

získané informace aplikovala na obec Ţalkovice spadající do ORP Kroměříţ, abych zjistila, 

zda je takto vyhotovený evakuační plán přijatelný pro osoby, které s tímto dokumentem 

budou pracovat. Návrh evakuačního plánu obce Ţalkovice jsem předala ke konzultaci na ORP 

Kroměříţ. Po zapracování drobných připomínek jsem tento evakuační plán předloţila ke 

schválení na ORP Kroměříţ a následně pak starostovi dané obce, který evakuační plán velice 

uvítal a schválil. Věřím, ţe mnou navrţeným vzorovým evakuačním plánem se budou moci 

řídit i ostatní obce ve správním obvodu ORP Kroměříţ. 
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Příloha 1: Přehled obcí spadající do správního obvodu ORP Kroměříţ 

1.   Bařice – Velké Těšany 24. Nová Dědina 

2.   Bezměrov 25. Pačlavice 

3.   Břest 26. Počenice – Tetětice 

4.   Cetechovice 27. Prasklice 

5.   Dřínov 28. Pravčice 

6.   Honěnice 29. Rataje 

7.   Hoštice 30. Roštín 

8.   Hulín 31. Šelešovice 

9.   Chropyně 32. Skaštice 

10. Chvalnov – Lísky 33. Soběsuky 

11. Jarohněvice 34. Střílky 

12. Karolín 35. Stříţovice 

13. Koryčany 36. Sulimov 

14. Kostelany 37. Troubky – Zdislavice  

15. Kroměříţ 38. Uhřice 

16. Kunkovice 39. Věţky 

17. Kvasice 40. Vrbka 

18. Kyselovice 41. Ţalkovice 

19. Litenčice 42. Záříčí 

20. Lubná 43. Zástřizly 

21. Lutopecny 44. Borovice 

22. Morkovice – Slíţany 45. Zdounky 

23. Nítkovice 46. Zlobice 
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Příloha 2: Pravděpodobnost výskytu mimořádných událostí 
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Příloha 3: Vygenerované hodnoty z programu SFERA 

Jméno Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) 
Váha  

pořadí 
Pořadí % Vliv 

POZ[0] 7,14E-02 0,000714 25 0,00232 0,0696 1 24,80% 

UNL[0] 5,46E-03 5,46E-05 35,25 0,00155 0,0546 2 19,50% 

URP[0] 5,46E-03 5,46E-05 29,55 0,00155 0,0325 3 11,60% 

UNL[1] 5,46E-03 5,46E-05 40,5 0,000769 0,0271 4 9,66% 

URP[1] 5,46E-03 5,46E-05 29,55 0,000769 0,0161 5 5,74% 

PZP[1] 5,48E-05 5,48E-07 12,75 0,00077 0,0156 6 5,56% 

HSD[1] 1,43E-01 0,00143 5,9 0,00214 0,0135 7 4,81% 

PZE[1] 2,74E-04 2,74E-06 13,75 0,000717 0,00986 8 3,52% 

HZD[1] 2,74E-03 2,74E-05 11,3 0,000741 0,00837 9 2,98% 

HSD[0] 1,43E-01 0,00143 5,15 0,0015 0,00773 10 2,76% 

HLD[1] 2,74E-04 2,74E-06 8,85 0,000717 0,00635 11 2,26% 

URL[0] 1,37E-05 1,37E-07 7,5 0,000756 0,00567 12 2,02% 

PZV[0] 2,74E-04 2,74E-06 4,1 0,000789 0,00426 13 1,52% 

POV[0] 1,37E-03 1,37E-05 45 6,86E-05 0,00309 14 1,10% 

PZP[0] 5,48E-05 5,48E-07 14,75 7,34E-05 0,00108 15 0,39% 

SEP[0] 1,37E-04 1,37E-06 24,25 4,27E-05 0,00104 16 0,37% 

VIO[0] 2,74E-03 2,74E-05 37 2,74E-05 0,00101 17 0,36% 

PZE[0] 2,74E-04 2,74E-06 13,75 7,28E-05 0,001 18 0,36% 

NSK[0] 2,74E-03 2,74E-05 28,95 2,74E-05 0,000793 19 0,28% 

HZD[0] 2,74E-03 2,74E-05 8,6 8,38E-05 0,000721 20 0,26% 

HLD[0] 1,37E-04 1,37E-06 8,85 2,88E-05 0,000255 21 0,09% 

EPZ[0] 3,91E-04 3,91E-06 6,5 2,06E-05 0,000134 22 0,05% 

EPI[0] 1,37E-03 1,37E-05 1,6 3,03E-05 8,48E-05 23 0,03% 

ZEM[0] 9,13E-06 9,13E-08 39 9,13E-08 3,56E-06 24 0,00% 

PKT[0] 9,13E-06 9,13E-08 32 9,13E-08 2,92E-06 25 0,00% 
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