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 Anotace 

SYRUČKOVÁ M., Evakuace vybraných částí města Hradec Králové. Ostrava, 2011. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Studijní obor: Bezpečnostní 

plánování. Vedoucí práce:  Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. 

 

Práce přináší ucelený pohled na problematiku evakuace, porovnává přípravu, řešení a 

řízení evakuace v České republice a okolních státech, včetně způsobu vyhlášení a 

legislativní opory. Dále rozpracovává evakuaci vybraných částí města Hradec Králové, 

která bude vyhlášena při vzniku zvláštní povodně, s následným náhradním ubytováním 

a stravováním pro evakuované obyvatelstvo.  
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Analýza, evakuace, zvláštní povodeň, evakuační středisko a příjmové středisko. 

 

Annotation 

SYRUČKOVÁ M., Evacuation of selected parts of the town of Hradec Králové, 

Ostrava, 2011. VSB - Technical University of Ostrava. Field of study: Security 

Planning. Supervisor: Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. 

The work gives a comprehensive look at the issue of evacuation, compares the 

preparation, resolution and management of evacuation in the Czech Republic and 

neighboring countries, including the manner of its declaration and legislative support. 

Further develops evacuation of selected parts of the town of Hradec Králové, which will 

be declared in the case of a special flood, with subsequent replacement accommodation 

and meals for evacuees. 
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1 Úvod 

Svět kolem nás se neustále mění, tyto změny se odráţí nejen v klimatických změnách a s nimi 

spojenými ţivelními pohromami, jako jsou například přívalové deště, záplavy, dlouhodobé 

sucho, vichřice, zemětřesení, ale také v měnících antropogenních a sociálních ohroţeních. 

Lidé produkují stále nové nebezpečné látky, staví se nové průmyslové zóny, dochází ke 

změně v technologiích. V neposlední řadě je třeba počítat i s ohroţením jaké představuje 

letecká doprava, terorismus nebo kyber – terorismus. Lidská společnost je v důsledku těchto 

událostí velmi zranitelná. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany ţivota, zdraví a majetku občanů 

je potřeba, aby systém ochrany obyvatelstva a krizového řízení pruţně reagoval na nově 

vzniklá ohroţení.  

Opuštění prostoru, kde člověku hrozí bezprostřední nebezpečí, do bezpečného místa, je 

způsob ochrany starý jako lidstvo samo. Jedná se o jedno z nejúčinnějších a nejrozšířenějších 

opatření. Evakuace není jenom samotný proces přemístění ohroţeného obyvatelstva, ale 

zahrnuje také procesy plánování, řízení, koordinování, hodnocení rizik, monitorování vzniklé 

situace a přípravu na moţné mimořádné události. Při procesu evakuace je třeba zohlednit 

zejména druh ohroţení, mnoţství ohroţených osob, čas, který je k dispozici na přemístění 

osob, síly a prostředky, které jsou k dispozici a v neposlední řadě i druh evakuace, kterou lze 

vyuţít. Evakuaci doprovází emočně vypjaté a stresové situace. V těchto situacích jde mnohdy 

zúčastněným osobám o ţivot a často také dochází k velkým materiálním ztrátám, proto je 

nutné celý proces dostatečně zabezpečit zejména organizačně. Je třeba si uvědomit, že 

včasné varování ohroženého obyvatelstva a jeho následná evakuace může zachránit 

velké množství lidských životů a také částečně zmírnit materiální ztráty! 

Kaţdá evakuace je specifická, souvisí to zejména s podmínkami, za kterých byla vyhlášena. 

Existuje však několik společných kroků, které jsou bez ohledu na druh prováděné evakuace 

společné a zabezpečují její úspěšné provedení. Jedná se o: plánování evakuace, její odborné 

zabezpečení, včasné vyrozumění evakuačních orgánů a ohroţených osob o vyhlášení 

evakuace, dále pak realizace plánovaných evakuačních opatření a operativní řízení. 

Jak jiţ bylo zmíněno, je prvořadým úkolem přemístit obyvatelstvo z ohroţeného prostoru do 

místa, kde mu jiţ nehrozí nebezpečí. Při déle trvající evakuaci je také třeba zajistit 

vyevakuovanému obyvatelstvu základní podmínky pro přeţití. Proto na evakuační plán běţně 

navazuje plán nouzového přeţití obyvatelstva, ve kterém je řešen způsob poskytnutí 
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ubytování, stravování, dodávek pitné vody, léčiv, zajištění lékařské a psychologické pomoci a 

tak dále.  

Proces přípravy a provádění plošné evakuace včetně následných opatření, je v České 

republice legislativně upraven zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, který je doplněn vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., 

o přípravě a provádění úkolů civilní ochrany obyvatelstva. Plošná evakuace obyvatelstva 

můţe být nařízena dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon). 
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2 Cíl práce 

Provedení analýzy se zaměřením na moţná ohroţení města Hradec Králové. Analýzu provést 

pomocí vybrané kvantitativní analýzy, vyhodnotit dopad zvláštní povodně a provést 

zpracování evakuačních plánů ohroţeného území města. 
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3 Rešerše 

Folwarczny L., Pokorný J., Evakuace osob, 1.vydání, Ostrava, SPBI, 2006, 125str., ISBN : 

80-86634-92-2  [1] 

Publikace se zabývá otázkou evakuace osob, jak z poţárního hlediska, tak z hlediska ochrany 

obyvatelstva. Popisuje metody slouţící k hodnocení evakuace osob a jejich moţnosti vyuţití.  

 

Kovář M., Ochrana před povodněmi, 1.vydání, TRITON, Praha, 2004, 100str., ISBN : 80-

7254-499-3 [2] 

Kníţka se věnuje základnímu rozdělení povodní, moţností ochrany před povodněmi, tvorbou 

povodňových plánů a postupů pro řešení krizových situací vzniklých v důsledku povodní. 

Seznamuje čtenáře s úkoly integrovaného záchranného systému během povodní a likvidací 

škod vzniklých při povodni. 

 

Linhart P., Šlihánek B., Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích, 2.vydání, 

MV-Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha 2009, 193 str., ISBN : 

978-80-86640-63-1 [3] 

Publikace přináší základní přehled o oblasti civilní ochrany v evropských státech. Zaměřuje se 

zejména na rizika nevojenského charakteru, principy řízení civilní ochrany, vzdělávání 

v oblasti civilní ochrany a legislativní rámec. 

 

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masovego 

zagrożenia, Obrona cywilna kraju, Varšava 2008, 38str. (Poučení o zásadách evakuace osob, 

zvířat a majetku pro případ hromadného ohroţení) [12] 

Publikace je podrobně věnována problematice evakuace z hlediska plánování, organizování, 

řízení a koordinace. Seznamuje čtenáře se základními pojmy např. masivní hrozba, 

nebezpečný prostor, bezpečné místo. Rozděluje evakuaci z hlediska druhu ohroţení do tří 

základních skupin, popisuje postupy pro provádění evakuace lidí a zvířat, uvádí zásady 

ochrany cenných dokumentů. V přílohách jsou uvedeny karty pro jednotlivé druhy evakuace.  
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zákon vymezuje pojem integrovaného záchranného systému, určuje jeho základní a ostatní 

sloţky, včetně jejich kompetencí, působnost a pravomoc orgánů státní správy a samosprávy, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob, při přípravě na mimořádné události, dále 

pak činnosti během záchranných a likvidačních prací. Zákon řeší úkony spojené 

s mimořádnou událostí, dokud není vyhlášen jeden z krizových stavů. Je doplněn o vyhlášku 

řešící ochranu obyvatelstva. [23] 

 

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

znění pozdějších předpisů. 

Zákon stanovuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a územní samosprávy, 

povinnosti právnických a fyzických osob, při přípravě na krizové situace. Definuje krizovou 

situaci a jednotlivé krizové stavy, které nesouvisí se zajišťováním obrany České republiky, 

včetně podmínek pro jejich vyhlášení, rozsahu území a doby trvání. [25] 

 

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

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. [24] 

Vyhláška specifikuje úkoly civilní ochrany, postup při zřizování zařízení civilní ochrany, 

technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění 

včetně způsobu poskytování tísňových informací, evakuaci a její zabezpečení, ukrytí 

obyvatelstva, prostředky individuální ochrany a stavebně technické poţadavky na stavby 

civilní ochrany, nebo stavby dotčené poţadavky civilní ochrany. 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 75/1995 Sb., o zabezpečení evakuace, ve 

znění pozdějších předpisů [26] 

Vyhláška definuje evakuaci, opatření během evakuace, její organizaci a řízení, plánování a 

zabezpečení, kompetenci a odpovědnost jednotlivých orgánů státní správy, samosprávy a 

soukromých osob (právnická osoba, podnikající fyzická osoba a fyzická osoba). Definuje 

evakuační zařízení (sběrné místo, evakuační středisko, regulační stanoviště atd.) a jejich 

funkci, mimo jiné stanovuje dokumentaci, kterou je třeba během evakuace zabezpečit. 

 



6 

 

BGBI 726/1997 Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes 

(Zivilschutzund Katastrophenhilfegesetz - ZSKG) [29] 

Zákon o civilní ochraně a pomoci při katastrofách, je spolkovým zákonem Německé 

republiky. Stanovuje úkoly civilní ochrany, její financování, personální zajištění, zdravotní 

zabezpečení, dále se zabývá problematikou ukrytí a zbraní hromadného ničení. Mimo jiné se 

zabývá i úlohou a rozdělením pravomocí jednotlivých orgánů a správních celků, včetně 

moţnosti řízení na spolkové úrovni.  

 

Für den Notfall vorgesorgt [online], 11.vydání, BBK, Bonn 2009, 48str. (Jak se připravit pro 

případ nouze) [31] 
Příručka byla vydaná Spolkovým úřadem pro civilní ochranu a pomoc při ţivelních 

katastrofách. Případ nouze můţe nastat v důsledku nehod, poţárů, silných bouří, záplav, 

sněhových kalamit, úniku nebezpečných látek, vyuţití zbraní hromadného ničení, ale i 

v důsledku narušení zásobování (elektřina, pitná voda). Správné chování obyvatel během 

mimořádné události a příprava preventivních opatření, můţe ohroţenému obyvatelstvu 

pomoci při záchraně ţivota, zdraví a majetku, ale také přečkat mimořádnou událost do doby, 

neţ na místo dorazí hasiči, zdravotní záchranná sluţba a personál civilní ochrany.  

Broţura se zaměřuje především na způsob přípravy obyvatelstva, na jednotlivé, výše uvedené 

mimořádné události, zejména způsobem sebeochrany (např. vybavení lékárničky, příprava na 

výpadek elektrického proudu, nebo dodávek pitné vody, dodrţování hygienických zásad). 

Samostatná kapitola je věnována poţární ochraně (např. detektory kouře, hasicí zařízení) a 

správnému chování během poţáru. V závěru je uveden Checklist prostřednictvím, kterého si 

lze ověřit stav připravenosti. 
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4 Základní pojmy 

V kapitole jsou uvedeny pojmy související s evakuací obyvatelstva a povodněmi. Pojmy jsou 

dále vyuţity v diplomové práci a představují základ k porozumění řešené problematiky 

[4,5,6,23,25]. 

 

Evakuace – je organizované přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, strojů a 

materiálu z prostorů ohroţených mimořádnou událostí do bezpečí.  

Evakuační zóna – je prostor, ze kterého je nutné provést evakuaci obyvatelstva. Jedná se o 

území, na kterém se provádějí záchranné a likvidační práce při vzniku mimořádné události 

s prvořadým cílem ochrany ţivotů a zdraví osob. 

Evakuační trasa – je cesta vyhrazená k evakuaci obyvatelstva. Jedná se o pozemní 

komunikace s jednosměrným provozem (ven) z ohroţeného území nebo do ohroţeného území 

(přístupová cesta). 

Uzávěra – je označené místo, slouţí pro zabránění vstupu nepovolaných osob do evakuační 

zóny. Uzávěry ohraničují ohroţený prostor určený k evakuaci. 

Místo shromažďování – je místo soustřeďování evakuovaných osob uvnitř nebo vně 

evakuační zóny, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo ohroţený prostor do 

evakuačních středisek.  

Evakuační středisko – je zařízení (zpravidla se nachází mimo evakuační zónu), kde jsou 

evakuované osoby shromaţďovány a po zaevidování následně přepravovány do přijímacích 

středisek. Evakuační středisko je výchozím bodem pro přemístění evakuovaných osob bez 

moţnosti vlastní přepravy. 

Příjmové středisko – jedná se o zařízení v příjmovém území, kde jsou evakuované osoby 

evidovány, informovány a přerozdělovány do cílových míst přemístění. V cílových místech 

bude pro evakuované obyvatelstvo zabezpečeno nouzové ubytování a stravování.  

Zařízení CO bez právní subjektivity – zařízení obcí, právnických osob a podnikajících 

fyzických osob, které jsou určeny a vyuţívány pro plnění úkolů CO při řešení KS plynoucích 

z ohroţení vojenského i nevojenského charakteru (např. evakuační a přijímací střediska). 

Povodeň – je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, 

při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodeň 

začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity, nebo pokud hodnota 
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průtoku vody dosáhla povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního 

celku. 

Zvláštní povodeň – je povodeň způsobená umělými vlivy, jedná se o situace, které mohou 

nastat při výstavbě a provozu vodohospodářských děl. Tyto situace mohou vyústit v havárii 

na vodním díle (protrţení vodní hráze), nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem.  

Povodňová vlna – (průtoková, průlomová) je charakteristická: vysokou rychlostí (10-

50km/h), značnými destrukčními účinky (zničení mostů, ţeleznic, cest, budov, ochranných 

hrází, přehrad), mohutnými průtoky (průtoky převyšující hodnoty stoleté vody), ohroţením 

rozsáhlých území (významně přesahuje vymezená záplavová území při přirozených 

povodních), vysoká pravděpodobnost ohroţení lidských ţivotů a majetku v zasaţeném území. 

Vodní dílo – jedná se o stavbu, která slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, umělému 

usměrňování odtokového reţimu povrchových vod, k ochraně a uţívání vod, k nakládání 

s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod a úpravě vodních poměrů. Jedná se zejména o 

přehrady hráze, vodní nádrţe, jezy a zdrţe. 

Stupně povodňové aktivity – vyjadřují míru povodňového nebezpečí a rozsah opatření 

prováděných na ochranu před povodněmi. Jsou děleny do tří stupňů:1.stupeň – bdělost, 

2.stupeň – pohotovost, 3.stupeň – ohroţení.  

Analýza rizik – jedná se o identifikaci neţádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika. 

Analýza mechanismů, kterými mohou neţádoucí události vzniknout. Obvykle stanovuje 

odhad velikosti a pravděpodobnosti vzniku neţádoucí události.  

Stav nebezpečí -  je krizový stav, který můţe vyhlásit hejtman pro celé území kraje anebo pro 

jeho část. Při vyhlášení stavu nebezpečí přebírají řešení situace od povodňových komisí 

krizové štáby. 
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5 Legislativa 

V kapitole je uveden výčet legislativy související s problematikou evakuace, povodní, 

zvláštních povodní a posuzování bezpečnosti vodních děl. Smyslem těchto zákonů je vytvořit 

zejména systém preventivních opatření a účinné odezvy, vedoucí k řešení vzniklých 

mimořádných událostí a krizových situací. 

 

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

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

integrovaného záchranného systému 

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

obyvatelstva 

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

Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.462/2000 Sb. 

Zákon č. 254/2001Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 255/2010, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 

Sb., o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických poţadavcích pro vodní díla 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náleţitostech manipulačních řádů a 

provozních řádů vodních děl 

Usnesení vlády č. 382/2000Sb., Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky 

Metodický pokyn Ministerstva ţivotního prostředí č.14 pro zpracování plánu ochrany pod 

vodním dílem při zvláštní povodni 

Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č.236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování 

návrhu a stanovování záplavových území 

Věstník Ministerstva ţivotního prostředí č.5/2003 Sb., k zabezpečení hlásné a předpovědní 

povodňové sluţby 

Věstník Ministerstva ţivotního prostředí č.7/2000 Sb., stanovení účinků zvláštních povodní a 

jejich začlenění do povodňových plánů 

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva ţivotního prostředí č.2 k posuzování 

bezpečnosti přehrad za povodní 

TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích 
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TNV 75 2920 Provozní řády hydrotechnických vodních děl 

TNV 75 2931 Povodňové plány 

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích 

Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky 

Nařízení Ministerstva vnitra č.4/2006, kterým se stanoví postup při hlášení událostí v oblasti 

vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, záchranných a likvidačních prací, ochrany 

obyvatelstva a dalších mimořádných událostí 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiţeného ţivelní nebo jinou 

pohromou 

Vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náleţitosti přehledu o předběţném odhadu 

nákladů na obnovu majetku slouţícího k zabezpečení základních funkcí v území postiţeném 

ţivelní nebo jinou pohromou 
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6 Evakuace 

Evakuace je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatelstva Kapitola seznamuje se 

základními pojmy týkajících se evakuace, její rozdělení, plánování a zabezpečení. Výsledkem 

plánování evakuace je evakuační plán, který je souborem vybraných informací a připravených 

postupů k provedení plošné evakuace obyvatelstva. 

6.1 Historie  

Evakuací obyvatelstva se zabývala legislativa v České republice jiţ před druhou světovou 

válkou. Měla slouţit k ochraně obyvatelstva před leteckými útoky a to zejména výbušnými, 

zápalnými a plynovými pumami, případně před bojovými látkami. Zákonem č. 82/1935 Sb., o 

ochraně a obraně proti leteckým útokům, ve znění pozdějších předpisů, byla zřízena civilní 

protiletecká ochrana, která plnila úkoly hlásné sluţby, varování obyvatelstva, zabezpečení 

obyvatelstva plynovými maskami, budování a provozování veřejných úkrytů a ochrana osob 

v průmyslových podnicích. Po skončení druhé světové války, došlo k odstraňování 

ochranných staveb a zařízení civilní protiletecké ochrany.  

V roce 1951 byla zřízena, v působnosti ministerstva vnitra, civilní obrana zajišťující ochranu 

obyvatelstva, řídících orgánů a národního hospodářství před zbraněmi hromadného ničení. 

K ochraně obyvatelstva slouţila zejména evakuace obyvatelstva, představující vyvedení 

obyvatelstva z prostoru ohroţeného nepřátelským útokem, s moţností vyuţití úkrytů 

v zasaţeném prostoru.  

V roce 1976 přešla civilní obrana z působnosti Ministerstva vnitra do gesce Ministerstva 

obrany. Evakuace obyvatelstva byla rozdělena na všeobecnou a částečnou. Všeobecné 

evakuaci podléhalo veškeré obyvatelstvo, ale částečné pouze některé skupiny, upřesněné při 

vyhlášení evakuace.  

V roce 1990 bylo započato s transformací civilní obrany, byl budován systém slouţící 

k ochraně obyvatelstva nejen za vojenských, ale především nevojenských situací, zejména při 

řešení mimořádných událostí a v roce 1993 byl znovu zaveden pojem civilní ochrana.  

V roce 2000 přešla civilní ochrana zpět do působnosti Ministerstva vnitra a vznikla legislativa 

upravující problematiku ochrany obyvatelstva. Jedná se o zákon č. 239/2000Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, který je doplněn vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002Sb., k přípravě a 
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provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Tato vyhláška se podrobněji zabývá prováděním 

evakuace obyvatelstva. 

6.2 Pojmy k evakuaci 

Základní dělení evakuace je podle rozsahu provedených opatření a dobu jejího trvání. Podle 

rozsahu opatření je evakuace dělená na objektovou a plošnou. Podle doby trvání na 

krátkodobou a dlouhodobou.  

Objektová evakuace 

Evakuace osob jedné nebo malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, 

technologických provozů nebo dalších objektů. [1] 

Jedná se o opuštění ohroţených prostor, coţ představuje charakteristický typ evakuace 

v poţární ochraně. Osoby mohou být evakuovány mimo objekt anebo přemístěny do 

neohroţené části objektu.  

Evakuace plošná 

Zahrnuje evakuaci obyvatelstva z části nebo celého urbanistického celku, případně většího 

územního prostoru, přičemţ obyvatelstvem jsou míněny všechny osoby v místech ohroţených 

mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na 

řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. [1] 

Evakuace krátkodobá 

Ohroţení nevyţaduje dlouhodobé opuštění objektu, nebo prostoru. Pro evakuované osoby 

není zpravidla zapotřebí realizovat opatření související s následnou péčí o evakuované osoby, 

jako např. náhradní ubytování a stravování. [1] 

Evakuace dlouhodobá 

Ohroţení vyţaduje dlouhodobé opuštění objektu, nebo prostoru. Pro evakuované osoby je 

zpravidla zapotřebí realizovat opatření související s následnou péčí, jako je např. náhradní 

ubytování a stravování. [1]  

Ubytování a stravování se zajišťuje pro personál evakuačního střediska a evakuované 

obyvatelstvo, pokud evakuace trvá déle neţ 12hodin. 

Přímá evakuace  

Jedná se o evakuaci prováděnou bez předchozího ukrytí evakuovaných osob. 

Evakuace s ukrytím 

Evakuace provedená po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po sníţení prvotního 

nebezpečí. Nikdy se neprovádí v rámci povodňové ochrany. [7] 
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Evakuace samovolná 

Proces evakuace není řízen, obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná dle 

vlastního uváţení. Snahou orgánů odpovědných za evakuaci a pracovních orgánů pověřených 

řízením evakuace je získat kontrolu nad průběhem samovolné evakuace a usměrnit ji. 

Zajišťují se zejména evakuační trasy, jejich propustnost a řízení plynulosti dopravy. Např. 

zkušenosti z povodní, které proběhli v České republice, ale také na území Německa roku 

2002, nebo velkých přírodních katastrof a havárií v zahraničí ukazují, ţe většina ohroţených 

obyvatel volí raději způsob samovolné evakuace. Pro potřeby nouzového ubytování a 

stravování často vyuţívají solidarity spoluobčanů, zejména rodinných příslušníků.   

Výhody: nelimitované evakuační zavazadla, moţnost evakuace domácích zvířat, menší 

náklady na proces evakuace, vlastní zajištění ubytování a stravování. 

Nevýhody: zajištění dostatečné propustnosti evakuačních tras (např. odklízení nepojízdných 

vraků), zajištění dostatku PHM, menší přehlednost (zapomenuté nahlášení o opuštění 

evakuační zóny). 

Evakuace řízená 

Proces evakuace je řízen orgány odpovědnými za evakuaci a pracovními orgány pověřenými 

řízením evakuace. Evakuované osoby se přemisťují, jak s vyuţitím vlastních dopravních 

prostředků nebo pěšky, tak s pouţitím dopravních prostředků hromadné dopravy, zajištěných 

pracovními orgány pověřených řízením evakuace. [4] 

Evakuovaná osoba 

Je osoba, která z různých příčin či okolností byla nucena opustit svůj domov. 

Orgány pro řízení evakuace 

Orgány pověřené řízením, koordinací evakuačních opatření a prováděním potřebného 

zabezpečení evakuace (pracovní skupina krizového štábu, evakuační středisko, přijímací 

středisko). [24] 

Evakuační středisko  

Zařízení zřetelně označené nápisem “EVAKUAČNÍ STŘEDISKO“, případně mezinárodně 

platným rozeznávacím znakem civilní ochrany. Umisťuje se zpravidla v místě mimo 

evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromaţďovány a informovány o dalším 

postupu. Zřizují se pro přesně vymezené území určené k evakuaci – městský obvod (část) 

nebo obec. U velkých administrativních celků se zpravidla zřizuje více středisek, počet závisí 

na jejich kapacitě a předpokládaném počtu evakuovaných osob. [24] 
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ES zajišťuje zejména [24]: 

 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 

 první zdravotnickou pomoc, popřípadě přednemocniční neodkladnou péči a převoz 

zraněných a nemocných do zdravotnických zařízení 

 vytyčení tras k nástupnicím 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 

ES se zřizuje ve vhodných vytipovaných zařízeních s dobrou přístupností a propustností 

(průchodností) osob. Výhodné umístění je důleţité pro nakládání, vykládání a shromaţďování 

osob (lze vyuţít zejména stadióny, rekreační střediska, ubytovny, školy, hotely, penziony, 

kina, divadla apod.). Jeden pomocník dokáţe přijmout 60 osob/hodinu, pokud známe celkový 

počet evakuovaných osob, prostor, který je třeba vyevakuovat a počet ES, které máme 

k dispozici, můţeme doplnit potřebný počet pomocníků, ke zvládnutí evakuace ve stanovené 

době. K pomoci s evidencí a přemístěním evakuovaných osob lze vyuţít osoby z jejich řad.  

Obsluha evakuačního střediska je tvořena z velitele, minimálně dvou pomocníků a osob 

vykonávajících doprovod podle organizace dopravy. 

Přijímací středisko 

Jedná se o zařízení v příjmovém území zřetelně označené nápisem “PŘIJÍMACÍ 

STŘEDISKO“, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany. 

Umisťuje se zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Zajišťuje zejména příjem 

evakuovaných osob, jejich informování a přerozdělení do předurčených cílových míst 

přemístění a míst nouzového ubytování. [24] 

Je obsazeno personálem a vybaveno potřebnými spojovacími prostředky, materiálem a 

dokumentací nutnou k jeho činnosti. Personál střediska je zřetelně označen. [5] 
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PS zajišťuje zejména [24]: 

 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 příslušného krizového štábu 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. 

PS se zřizuje ve vhodných vytipovaných zařízení s dobrou přístupností, propustností 

(průchodností) osob. Jeden pomocník dokáţe přijmout 60 osob/hodinu, pokud známe počet 

míst k příjmu evakuovaných osob, moţnost jejich zabezpečení v místě a dobu, za kterou 

musíme zabezpečit nouzové přeţití (podle toho kolik máme k dispozici PS doplňujeme 

potřebný počet pomocníků ke zvládnutí přidělení náhradního ubytování, stravování apod. do 

výše kapacity). 

Na základě vyhodnocení rozsahu a ohroţení a poškození, znalosti velikosti ohroţeného území 

a počtu ohroţených občanů, je moţné sestavit časový plán pro evakuaci, který je součtem 

jednotlivých dílčích časů. Časy jsou tvořeny: 

 shromáţdění obyvatelstva do evakuačních středisek (shromaţdišť) 

 nutná péče, ošetření 

 evidence 

 zabezpečení přepravních prostředků 

 přeprava aţ do míst náhradního ubytování (přes přijímací střediska) 

Obsluha přijímacího střediska je tvořena velitelem, nejméně dvěma pomocníky a osobami 

zabezpečujících péči o evakuované v místě ubytování. 

Evakuační prostor 

Je prostor, ze kterého se plánuje evakuace v daném pořadí. 

Nouzové přežití 

Je dočasný, krizový způsob přeţití obyvatelstva postiţeného následky mimořádných nebo 

krizových situací. 
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Místo shromažďování 

Je místo soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně evakuačního prostoru odkud je 

zajištěna přeprava evakuovaných osob bez moţnosti vlastní přepravy do evakuačního 

střediska. Shromaţdiště můţe být totoţné ve vhodných případech s evakuačním střediskem. 

Místo nouzového ubytování 

Je zařízení, nebo objekt, v příjmové obci (cílové místo přemístění) smluvně zajištěné, nebo 

určené k náhradnímu (nouzovému) ubytování. 

Místo humanitární pomoci 

Je zařízení, kde jsou evakuovaným osobám rozdělovány nouzové příděly předmětů 

nezbytných k nouzovému přeţití včetně pitné vody a potravin.  

Příjmové území 

Jedná se o území mimo dosah ohroţení, které je připraveno pro příjem evakuovaných osob a 

jejich nouzového přeţití. 

Evakuační trasa 

Cesta vyhrazená k evakuaci obyvatelstva, většinou s jednosměrným provozem ven 

z ohroţeného prostoru a dostatečnou propustí vozidel. 

Uzávěra 

Je označené místo na pozemní komunikaci, slouţící pro zabránění vstupu nepovolaným 

osobám do evakuační zóny. Uzávěry ohraničují ohroţené území a jeho části (evakuační 

zóny). 

Evakuační zavazadlo 

Jedná se o osobní zavazadlo evakuované osoby. Doporučená váha je 25kg pro dospělého a 

10kg pro dítě. Pokud je evakuace provedená vlastním dopravním prostředkem není  váha 

zavazadel omezená. [7] 

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. [23] 

Znak civilní ochrany 

Modrý trojúhelník, který je umístěný v oranţovém poli. Oranţová barva byla zvolena pro její 

dobrou viditelnost, modrá barva symbolizuje mír. 



17 

 

   

Obrázek 1 - znak civilní ochrany a HZS ČR [30] 

6.3 Plošná evakuace 

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

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

ohroţených mimořádnou událostí. [24] 

Evakuace se provádí z míst ohroţených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro 

evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 

uskladnění. [24] 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohroţených mimořádnou událostí 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 

budou vykonávat jinou neodkladnou činnost, přednostně se plánuje pro následující skupiny 

[24]:  

 děti do 15 let 

 pacienty ve zdravotnických zařízeních 

 osoby umístěné v sociálních zařízeních 

 osoby zdravotně postiţené 

 doprovod výše uvedených skupin 
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Evakuace se plánuje [24]: 

 pro řešení mimořádných událostí, které vyţadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 

stupně poplachu 

 v rámci povodňové ochrany 

 ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými 

zdroji ionizujícího záření 

 ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými 

látkami 

 

Plánované evakuační opatření zahrnuje [24]:  

 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 kontrola opuštění obydlí, zajištění ostrahy 

evakuovaného prostoru 

 příprava podkladů pro provedení příjmu evakuovaných osob, upřesnění potřeby 

nouzového ubytování, přípravu podkladů pro rozdělování evakuovaného obyvatelstva 

v evakuačních středicích k přepravené do přijímacích středisek 

 přípravu a řízení dopravy s vyuţitím grafikonů přepravy, zaloţenou na analýze 

evakuačních tras a z ní vyplývající kapacitě 

 přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob v přijímacích střediscích, pro 

přerozdělení evakuovaných osob a jejich přepravu do obcí přijímacích evakuované 

osoby 

 zajištění nouzového ubytování a přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob 

v místech nouzového ubytování 

 přípravu postupů pro evakuaci a umístění hospodářského zvířectva, strojů, předmětů 

kulturní hodnoty, technických zařízení a materiálu k zachování nutné výroby 

 přípravu postupu informování osob 
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 psychologickou přípravu osob před a v průběhu evakuace a při dlouhodobém pobytu 

v náhradních ubytovacích zařízení 

 zabezpečení dokumentace přijatých rozhodnutí a opatření realizovaných v průběhu 

celé evakuace 

 

Orgány pro řízení evakuace 

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

obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů, se orgány zajišťující evakuaci dělí na [24]:  

 pracovní skupina krizového štábu 

 evakuační středisko 

 přijímací středisko 

Evakuační střediska a přijímací střediska zabezpečují niţší úroveň řízení, řídí se pokyny 

příslušného krizového štábu (pracovní skupiny krizového štábu pro zajištění evakuace). Pro 

funkčnost je nutné dostatečné mnoţství zřízených zařízení CO, jejich smluvní zajištění, 

personální a technické zabezpečení (zajištění vhodných objektů, dokumentační připravenost, 

výpočetní technika pro vedení evidence osob a zpracování dokumentace). 

Zařízení CO se zřizuje podle §1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a 

provádění úkolů civilní ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení musí být zahrnuto 

v havarijním plánu kraje nebo ve vnějším havarijním plánu. Personál zajišťující chod zařízení 

CO, musí být pro kaţdou vykonávanou funkci vyškolen. Odborná příprava personálu je 

prováděna dle §3 vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

civilní ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pracovní skupina krizového štábu zajišťuje zejména [24]: 

 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 přemístění 

 dopravní prostředky a jejich přerozdělování mezi evakuačními středisky 

 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 



20 

 

Zabezpečení evakuace  

 pořádkové zabezpečení zahrnuje zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu 

celé evakuace 

 dopravní zabezpečení je zajištění potřebné hromadné přepravy a zabezpečení 

zásobování pohonnými hmotami 

 zdravotnické zabezpečení evakuace zahrnuje poskytování předlékařské zdravotnické 

pomoci, převozu do zdravotnických zařízení a zabezpečení hygienicko-

epidemiologických opatření 

 zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob představuje zabezpečení 

nouzového stravování a zásobování pitnou vodou, potravinami a nouzovými příděly 

předmětů nezbytných k přeţití 

 mediální zabezpečení evakuace, zahrnuje zejména zabezpečení varování obyvatelstva, 

vydání návodů pro chování obyvatelstva a následné předání potřebných tísňových 

informací. 

 

Vyhlášení evakuace  

Evakuaci prostoru dotčeného nebo ohroţeného MU můţe vyhlásit: 

 velitel zásahu v místě zásahu  

 starosta dotčené obce pro území obce nebo jeho část 

 starosta obce s rozšířenou působností pro celý správní obvod nebo jeho část  

 hejtman pro území kraje nebo jeho část (při vyhlášení stavu nebezpečí) 

 vláda (v době trvání nouzového stavu) 

Legislativní rámec týkající se evakuace tvoří zákon č. 239/2000Sb, o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 

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

znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
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V době míru je evakuace vyhlášena hejtmanem kraje z [25]: 

- okolí jaderně energetických zařízení 

- okolí objektů provozujících průmyslovou činnost s nebezpečnými látkami nebo 

škodlivými odpady 

- oblastí moţného zasaţení průlomovou nebo zátopovou vlnou pod vodními díly 

- oblastí ohroţených velkou povodní nebo jinou velkou ţivelnou pohromou. 

Při hrozbě moţného ozbrojeného konfliktu se evakuace provádí z území vyčleněného pro 

potřeby operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů 

ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu. 

 

Dokumentace pro dohotovení a funkčnost zařízení  

Základním dokumentem pro zpracování zařízení pro zajištění evakuace je Plán evakuace 

obyvatelstva, který je sloţen z textové a grafické části. 

Rozsah zpracování dokumentace ES [4]:  

 úkoly evakuačního střediska a jednotlivců, lhůty plnění, odpovědnost za plnění 

 seznam obsluhy evakuačního střediska, funkční zařazení, způsob vyrozumění 

 grafický plán evakuačního střediska, s vyjádřením pracovišť a průchodu osob 

 přehled o příjmových obcích, místech kapacitě nouzového ubytování a stravování 

 telefonní seznam evakuačních orgánů (včetně dalších zařízení CO) dotýkajících se 

činností evakuačního střediska 

 plánovací tabulky k vedení evidence evakuovaných osob do předurčených příjmových 

míst (nouzového ubytování) 

 plán odsunu z evakuačního střediska do předurčených příjmových oblastí 

 popis odborného zabezpečení evakuace, potřebné údaje o způsobu zabezpečení 

evakuace (pořádkové, dopravní, zdravotnické, ubytování, mediální, atd.) 

 výměr (smlouva) na budovu (prostor) evakuačního střediska 

 pomocné dokumenty, formuláře a tabulky pro činnost evakuačního střediska (i 

v elektronické podobě, pokud je k dispozici počítač). 

Rozsah zpracování dokumentů PS [4]:  

 úkoly přijímacího střediska a jednotlivců, lhůty plnění, odpovědnost za plnění 

 seznam obsluhy přijímacího střediska, jejich funkční zařazení, způsob vyrozumění 

 grafický plán přijímacího střediska, s vyjádřením pracovišť a průchodu osob 

 přehled o příjmových obcích, místech a kapacitě nouzového ubytování a stravování 
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 telefonní seznam evakuačního orgánu (včetně dalších zařízení CO) dotýkajících se 

činností přijímacího střediska 

 vedení příjmu, evidence evakuovaných osob do předurčených míst nouzového 

ubytování 

 plán odsunu z přijímacího střediska do předurčených příjmových oblastí (míst 

ubytování) 

 výpis potřebných údajů z plánu přeprav předurčených míst nouzového ubytování 

 popis odborného zabezpečení evakuace, potřebné údaje o způsobu zabezpečení 

evakuace (pořádkové, dopravní, zdravotnické, ubytování, mediální, atd.) 

 výměr (smlouva) na budovu (prostor) přijímacího střediska 

 pomocné dokumenty, formuláře a tabulky pro činnost přijímacího střediska (i 

v elektronické podobě, pokud je k dispozici počítač) 

6.3.1 Plán evakuace obyvatelstva 

Je základním nástrojem přípravy a řízení evakuace osob, hospodářského zvířectva a věcných 

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

prostoru. Vypracovává se pro dlouhodobou evakuaci, ale struktura a obsah plánu lze 

přiměřeně vyuţít i pro evakuaci krátkodobou. Je součástí havarijního plánu kraje, vnějšího 

havarijního plánu a krizového plánu kraje. Pro případ vojenského ohroţení, se při plánování 

plošné evakuace vychází z příslušné časti zpracované dokumentace krizového plánu kraje. 

Plán evakuace obyvatelstva je dělen na část : textovou 

       grafickou 

Textová část plánu evakuace obyvatelstva obsahuje [7]: 

 všeobecné zásady provádění evakuace, upřesněné pro moţná ohroţení spravovaného 

území, včetně výčtu kritérií pro rozhodování o evakuaci 

 předpokládané počty evakuovaných osob s uvedením počtů osob vyţadujících 

zvýšenou péči, uspořádání podle jednotlivých evakuačních zón (rozdělení na sektory) 

a pořadí evakuace 

 časové limity pro evakuace, zpracované na základě analýzy rizik 

 přehled míst nouzového (přechodného náhradního) ubytování a míst hromadného 

stravování  

 způsob vyrozumění pracovních orgánů pověřených řízení evakuace jmenovitě uvedené 

vybraných pracovníků a spojené s nimi 
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 dopravní, ubytovací, zásobovací, zdravotnické a pořádkové zabezpečení evakuace 

 způsob koordinace činnosti subjektů provádějících přepravu, zásobování a další 

činnosti k zabezpečení evakuace, jmenovitě uvedení pracovníků ý za jejich řízní a 

spojení s nimi 

 způsob varování obyvatelstva a pokyny pro chování obyvatelstva po vyhlášení stavu 

ohroţení a rozhodnutí o provedení evakuace 

 další informace pro obyvatelstvo ohroţené mimořádnou událostí 

 popis zajišťování evakuace škol, nemocnic, věznic a podobných zařízení 

 rozdělení evakuovaného obyvatelstva podle cílových míst přemístění 

 potřebné údaje o vazbě na ostatní opatření ochrany obyvatelstva 

 zajištění ostrahy vyklizených prostor včetně sledu provádění uzávěr 

 uzavřené smlouvy a dohody ve věci zabezpečení evakuace 

 

Pomocné orientační propočty textové části plánu evakuace obyvatelstva [7] 

a) časovou analýzu evakuace z hlediska průběhu působení vyhodnocených ohroţení, 

plánovaného způsobu varování obyvatelstva a druhu evakuace 

b) kapacitní propočty k zajištění hromadné přepravy, předpokládané počty 

evakuovaných, vzdálenost příjmových zemí, kapacitu evakuačních tras kapacitu a 

obratovost prostředků hromadné přepravy, grafikony silniční a ţelezniční přepravy 

c) síťový graf závislosti průběhu evakuace na čase 

d) rámcový rozpočet, vyjadřující očekávané náklady na provedení evakuačních opatření 

 

Údaje o disponibilních počtech pracovníků [7] 

Údaje o pracovnících určených k provádění první předlékařské zdravotnické pomoci, činnosti 

evakuačních a přijímacích středisek, k provádění přepravy, distribuce zásob a informačního 

zabezpečení. Údaje potřebné pro dohotovení těchto pracovníků, včetně označení pomocného 

personálu organizace civilní ochrany. 

 

Grafická část plánu evakuace obyvatelstva  

Obsahuje mapové podklady různých měřítek, plány měst a obcí, katastrální mapy, na nichţ 

jsou zejména vyznačeny [7]:  

 evakuační zóny 

 místa shromaţďování 
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 evakuační střediska, přijímací střediska, místa první zdravotnické pomoci a místa 

humanitární pomoci 

 evakuační trasy, včetně základních, náhradních a přístupových cest 

 mosty a brody 

 místa na spravovaném území, vybraná jako místa nouzového ubytování a místa 

hromadného stravování evakuovaných osob, včetně kapacit 

 místa na spravovaném území, vybraná jako místa náhradního umístění evakuovaného 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků 

 zdravotnická lůţková zařízení, sociální zařízení pečující o osoby staré a osoby tělesně 

postiţné 

 jesle a mateřské školy, základní a střední školy, učiliště 

 stálé úkryty a místa speciální očisty umístěná ve stálých objektech 

  čerpaní stanice pohonných hmot 

 vodárenské, energetické a plynárenské provozy a jiné důleţité objekty 

 místa na spravovaném území, nevhodná pro umístění evakuovaných osob 

 

Součástí plánu evakuace obyvatelstva jsou také pokyny pro chování obyvatelstva. Tyto 

pokyny stanovují [8]: 

 věci, které je potřeba si sebou vzít do cílových míst přemístění – obsah evakuačního 

zavazadla 

 pokyny týkající se vyplnění a naloţení s evakuačními lístky, označení opuštěných 

bydlišť 

 mapy a pokyny vysvětlující evakuační trasy (ulice vyhrazené pro pěší a ulice 

vyhrazené pro motorová vozidla), vyznačená evakuační a přijímací střediska 

(označena znakem CO), místa první zdravotnické pomoci (označena mezinárodním 

platným znakem Červeného kříţe) 

 pokyny pro osoby bez vlastních dopravních prostředků 

 informace o zajištění evakuace jeslí, školek, škol, nemocnic a kde jsou jejich 

předurčená místa nouzového ubytování 

 pokyny co dělat po příjezdu do přijímacích středisek (do příjmových území). 
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Pokyny a informace se zveřejňují před vznikem MU, nejpozději v době zahájení evakuace 

(při vyhlášení stavu ohroţení-3.SPA). Během celého průběhu evakuace jsou evakuovaným 

osobám i veřejnosti poskytovány informace. Tyto informace poskytují pracovníci, kteří jsou 

pověřeni informačním zabezpečením evakuace.   

 

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě vyhlášení evakuace [8]: 

 uhaste otevřený oheň v topidlech 

 vypněte elektrické spotřebiče (mimo mrazáků a ledniček) 

 uzavřete přívod plynu a vody 

 ověřte, zda i sousedé vědí, ţe mají opustit byt 

 dětem vloţte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou 

 kočky a psy vezměte s sebou (pokud je to moţné) 

 ostatní domácí zvířata ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou 

 vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se do určeného evakuačního 

střediska 

 

Finanční zabezpečení  

Náhrada výdajů k zabezpečení činnosti zařízení CO je řešena dle §8 nařízení vlády č. 

527/2002 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a přijímaní humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými 

osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších 

předpisů. Vztahuje se na: 

 pořízení, opravy a údrţbu hmotného a nehmotného investičního majetku 

 vyplacení cestovních náhrad, nákladů na mzdy a platy a náhrady mezd účastníků 

přípravy a výcviku ve výši průměrného výdělku 

 organizování cvičení 

Podmínkou je zahrnutí zařízení CO do havarijního plánu nebo vnějšího havarijního plánu. 

Finanční prostředky nutné pro zřízení a ke krytí výdajů potřebných pro zpracování 

dokumentace zařízení se vyţadují např. cestou HZS kraje s patřičným zdůvodněním účelnosti 

zřizování zařízení CO. Vyškolení velitelů bude provedeno bezplatně ve vzdělávacích 

zařízeních HZS ČR s náhradou mzdy. 
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6.3.2 Příprava plošné evakuace prostorů ohrožených povodněmi 

Vycházejí z analýzy rizik, která je uvedena v krizovém plánu kraje, a z ustanovení novely 

vodního zákona č.150/2010 Sb., kterou se mění zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ohroţení vyplývá 

z povodňových plánů daného území, které jsou rozpracovány jak pro přirozenou, tak zvláštní 

povodeň (havárie na vodním díle). 

Evakuace se při přirozených a zvláštních povodních zahajuje na základě rozhodnutí územně 

příslušných povodňových orgánů, v případě vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu na 

povodní ohroţeném území, na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. 

Evakuace se provádí podle zpracovaných povodňových nebo havarijních plánů. Při plánování 

evakuace je potřeba respektovat rozdílné působení dvou základních typů povodňového 

ohroţení a vycházet z podkladů příslušných povodňových plánů územního celku a havarijních 

plánů vybraných vodu vzdouvajících děl. [2] 

Při ohroţení přirozenými povodněmi se evakuace provádí z prostorů ohroţených záplavami 

na základě rozhodnutí územně příslušného povodňového orgánu v závislosti na vyhodnocení 

aktuální povodňové situace a s ohledem na průběh a dobu příchodu záplavové vlny. [2] 

Při bezprostředním ohroţení bezpečnosti vodních děl a vývoji směřujícím k narušení jejich 

funkce a vzniku zvláštní povodně varují vlastníci vodních děl po vodním toku níţe poloţené 

povodňové orgány, Hasičský záchranný sbor ČR a v případě nebezpečí z prodlení i 

bezprostředně ohroţené subjekty. Při ohroţení zvláštní povodní, při dosaţení kritických 

hodnot sledovaných jevů a bezprostředně hrozící havárii vodního díla, doprovázeného 

nebezpečím vzniku průlomové vlny, se provádí okamţitá evakuace ohroţeného obyvatelstva 

ihned po varování a nařízení evakuace. Evakuace se provádí všemi dostupnými prostředky do 

předem stanovených prostorů a je plánována s důrazem na rychlost a komplexnost přemístění 

obyvatelstva a zaměstnanců, s ohledem na dobu příchodu čela průlomové vlny. [2] 
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7 Povodně 

Česká republika má velmi hustou hydrografickou síť a povodně představují největší přímé 

ohroţení v oblasti přírodních katastrof. Jedná se o přírodní fenomén, kterému nelze zabránit. 

Povodně jsou charakteristické nepravidelným výskytem a variabilním rozsahem, coţ 

komplikuje realizaci preventivních opatření. Ochrana před povodněmi nikdy není absolutní. 

Opatření, která slouţí k předcházení a zamezení škod při povodních, na ţivotech a majetku 

občanů a na ţivotním prostředí, jsou prováděna prostřednictvím prevence, zvyšování retenční 

schopnosti povodí a ovlivněním průběhu povodní. Ochrana je zabezpečována podle 

povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace dle krizových plánů. 

 

7.1 Přirozené povodně 

Jedná se o povodeň, která je způsobená přírodními jevy. Povodní se rozumí přechodné 

výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ 

zaplavuje území mimo koryto vodního toku a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy 

voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území nemůţe dočasně přirozeným způsobem 

odtékat nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředném 

odtoku sráţkových vod.[27] 

7.1.1 Rozdělení přirozených povodní 

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci 

s dešťovými sráţkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují v podhorských tocích a 

propagují se dále i v niţších úsecích velkých toků [9] 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se 

zpravidla na všech tocích v zasaţeném území. Obvykle mají výrazné důsledky na 

středních a větších tocích [9] 

 letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (často i přes 100 

mm za několik málo hodin), zasahují poměrně malá území. Mohou se vyskytovat 

kdekoliv na malých tocích, katastrofické důsledky mívají na sklonitých vějířovitých 

povodích [9] 
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 zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích. 

Vyskytují se v úsecích toku náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových zácp. 

[9] 

 

Přívalová povodeň – (blesková povodeň) vzniká v důsledku přívalových sráţek, postihuje 

území o rozloze několika desítek km
2
, řidčeji stovek, výjimečně i přes tisíc km

2
. Projevuje se 

rychlým vzestupem a následně rychlým poklesem průtoků.[10] 

 

7.2 Zvláštní povodně 

Jedná se o povodeň způsobenou umělými vlivy. Tyto vlivy mohou nastat při stavbě anebo 

provozu vodních děl, které vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu. Situace vedoucí ke vzniku 

zvláštní povodně jsou: narušení tělesa vzdouvajícího vodního díla, porucha hradících 

konstrukcí výpustných zařízení vodního díla nebo nouzové řešení kritických situací z hlediska 

bezpečnosti vodního díla.  

Vlastníci nebo správci vodních děl jsou povinni zajišťovat na vodních dílech odborný 

technicko - bezpečnostní dohled, prostřednictvím kterého se zjišťuje technický stav vodního 

díla zejména z hlediska stability, bezpečnosti a moţných poruch a následně se navrhují 

vhodná opatření k nápravě. [28] 

Provádí se analýza moţnosti vzniku a průběhu zvláštní povodně, stanovují se její účinky a 

určují směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity. Dále se provádí vyhodnocení 

destrukčního účinku v zasaţeném území a rozsah území ohroţeného zvláštní povodní. Pokud 

hodnoty povodňového průtoku převyšují hodnoty 100leté povodně a výrazně přesahují 

vymezená záplavová území, je řešení zpracováno v povodňových plánech územního celku 

odděleně od přirozených povodní. Řešení specifikuje průběh povodňové vlny, způsob 

varování obyvatelstva, evakuaci obyvatel, zvířat a majetku. Situace nabude rozsahu, který 

vyţaduje řízení stanovené v krizovém plánu. 

7.3 Stupně povodňové aktivity 

Vyjadřují míru povodňového nebezpečí, jsou vázané na určité objektivně stanovené vodní 

stavy nebo průtoky v hlásném profilu. U vodního díla se jedná o mezní nebo kritické hodnoty 

z hlediska bezpečnosti, stability a moţných poruch a havárií vodních děl. 
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7.3.1 Přirozené povodně 

1.stupeň – bdělost (1.SPA) - se nevyhlašuje, nastává při nebezpečí povodně a zaniká, 

pominou-li příčiny takového nebezpečí. Vyţaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku 

nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná 

sluţba. Za stav bdělosti se rovněţ povaţuje situace označená předpovědní povodňovou 

sluţbou ČHMÚ.[11] 

2.stupeň – pohotovost (2.SPA) - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, ţe 

nebezpečí povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším 

rozlivům a škodám mimo koryto. Vývoj situace je nutno nadále pečlivě sledovat, aktivizují 

se povodňové orgány a další sloţky povodňové sluţby, uvádějí se do pohotovosti prostředky 

na zabezpečovací práce, podle moţnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu 

povodně.[11] 

3.stupeň – ohrožení (3.SPA) - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním 

nebezpečí nebo při vzniku větších škod, při ohroţení ţivotů a majetku v záplavovém 

území.[11] 

7.3.2 Zvláštní povodně 

1.stupeň – stav bdělosti – nastává při dosaţení stanovených mezních hodnot sledovaných 

jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností na 

vodním díle, jeţ by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Činnost zahajuje hlídková sluţba 

na ohroţeném vodním díle.[27] 

2.stupeň – stav pohotovosti – navrhuje vlastník (správce) vodního díla při překročení 

stanovených mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního 

díla. Vlastník (správce) vodního díla neprodleně oznámí dosaţení hodnot, skutečností pro 

vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity příslušným povodňovým orgánům, které druhý 

stupeň povodňové aktivity vyhlásí na území ohroţeném zvláštní povodní. Vlastník (správce) 

dále dosaţení hodnot a skutečností vedoucích k vyhlášení druhého povodňového stupně 

oznámí správci vodního toku a hasičskému záchrannému sboru kraje. Současně zahájí 

zabezpečovací práce na vodním díle. Zahajuje se činnost územně příslušné hlásné povodňové 

sluţby. [27] 

Vlastníci ohroţených objektů a další subjekty, podle Plánu ochrany území pod vodním dílem 

před zvláštní povodní, zahájí zabezpečovací práce buď na příkaz územně příslušného 

povodňového orgánu (při vyhlášení krizového stavu – příslušný krizový orgán), nebo na 

základě informace od vlastníka (správce) vodního díla.[27] 
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Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být 

koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo 

v celém povodí. Zabezpečovací práce na vodních dílech zařazených do I.nebo II.kategorie se 

projednávají s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu, pokud 

nehrozí nebezpečí z prodlení.[27] 

3.stupeň – stav ohrožení – navrhuje vlastník (správce) vodního díla při dosaţení kritických 

hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla a moţnosti vzniku 

kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení TBD. Vlastník (správce) ohroţeného 

vodního díla neprodleně oznámí dosaţení hodnot, skutečností pro vyhlášení třetího stupně 

povodňové aktivity územně příslušným povodňovým orgánům, které třetí stupeň povodňové 

aktivity vyhlásí na území ohroţeném zvláštní povodní a současně nařizují zabezpečovací a 

podle potřeby záchranné práce a evakuaci. Vlastník (správce) dále dosaţení třetího stupně 

povodňové aktivity oznámí územně příslušnému správci vodního toku a hasičskému 

záchrannému sboru kraje. Organizuje povodňové zabezpečovací práce s cílem zabránit přelití 

nebo protrţení hráze vodního díla. [27] 

Vlastník vodního díla v případě nebezpečí z prodlení varuje předem stanoveným postupem 

povodňové orgány níţe po toku podle povodňových plánů územních celků a bezprostředně 

ohroţené subjekty. [2] 

Podle vývoje situace na vodním díle můţe vlastník (správce) nebo starosta obce s rozšířenou 

působností navrhnout hejtmanovi příslušného kraje vyhlášení stavu nebezpečí na území 

ohroţeném zvláštní povodní. Nelze-li účinně řešit zvláštní povodeň vyhlášením stavu 

nebezpečí v rámci postiţených krajů, můţe vláda vyhlásit nouzový stav.[2] 

7.4 Povodňový plán 

Povodňový plán obsahuje údaje na ochranu před povodněmi. Slouţí ke koordinaci činností 

v době povodňové situace. Jedná se o souhrn organizačních a technických opatření, vedoucích 

k odvrácení nebo zmírnění škod, na ţivotech, zdraví, majetku občanů, společnosti a ţivotním 

prostředí, při povodních. Prostřednictvím povodňového plánu, lze chránit určitý objekt, obec, 

ucelené povodí nebo územní celek. Povodňový plán je sloţen z následujících částí: věcná, 

organizační a grafická.  

Věcná část zahrnuje údaje o zdrojích povodňového nebezpečí a opatřeních k ochraně před 

povodněmi. [27] 
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Organizační část obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před 

povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi a také organizaci hlásné 

a hlídkové sluţby. [27] 

Grafická část tvoří mapy se zákresem záplavových území, evakuační trasy a místa 

soustředění. Dále obsahuje hlásné profily a informační místa. [27] 

7.4.1 Plán ochrany území pod vybraným vodním dílem před zvláštní povodní 

Tento plán je součástí krizového plánu kraje. Plán zpracovává územně příslušný povodňový 

orgán kraje a povodňové orgány obcí s rozšířenou působností. Cílem plánu je ochránit zdraví 

ohroţených obyvatel a sníţit škody na majetku. Pro jeho zpracování jsou od vlastníků 

(správců) vodních děl (I. aţ III. kategorie) zajištěny parametry zvláštní povodně. Jedná se o 

charakteristiku povodňové vlny, rozsah ohroţeného území a způsob provádění 

technickobezpečnostního dohledu v období povodňové aktivity nebo krizových stavů. 

Pro vyhotovení plánu je nezbytné zpracování [2]: 

 základní údaje o vodním díle a analýza nebezpečí protrţení hráze vodního díla 

způsobené technickou havárií na vodním díle, ţivelní katastrofou, terorismem a 

zbraňovými systémy za válečného stavu 

 výpočet povodňové (průtokové) vlny zvláštní povodně 

 rozsah území ohroţeného zvláštní povodní pod vodním dílem, včetně grafického 

znázornění 

 vyhodnocení účinků povodňové vlny na ohroţeném území pod vodním dílem 

 stupně povodňové aktivity na vybraném vodu vzdouvajícím díle 

 kritéria vyhlášení kritického stavu na hrázi vybraného vodního díla 

 kritéria vyhlášení kritického stavu na ohroţeném území pod vybraným vodním dílem 

 nouzová opatření k ochraně hráze přehrady před přelitím, protrţením v důsledku 

extrémních povodní, technické havárie vodního díla, terorismem nebo válečnou 

činností 

 opatření ke sníţení ničivých účinků na území pod vodním dílem. 
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Pro ochranu zdraví a života ohroženého obyvatelstva jsou důležité následující opatření 

[2]: 

 zajistit včasné vyrozumění odpovědných orgánů, varování obyvatelstva a včasnou 

evakuaci obyvatelstva, hospodářských zvířat, pokud je dostatek času vyváţení 

materiálu a zařízení 

 zabezpečit rychlé zahájení záchranných prací na území ohroţeném zvláštní povodní 

 zabezpečit rychlé zahájení zabezpečovacích prací na hrázi ohroţeného vodního díla a 

ochranných hrází vodního toku 

 zabezpečit organizaci a koordinaci nouzového přeţití ohroţeného a evakuovaného 

obyvatelstva postiţeného účinky zvláštní povodně 

 zabezpečit reţim pohybu osob a dopravních prostředků v případě vyhlášení III.SPA 

(stav ohroţení) na vodním díle 

 vyčlenit síly a prostředky a jejich materiální zabezpečení k zahájení obnovy území 

zasaţeného zvláštní povodní. 

7.5 Povodňové orgány 

Povodňové orgány zabezpečují přípravu na povodňové situace, ale také řízení, organizaci a 

kontrolu všech činností vyplývajících z povodňových plánů, v průběhu povodně a v období 

následujícím po povodni. Pokud je během povodně vyhlášen krizový stav, potom jsou 

jednotlivé činnosti zabezpečeny prostřednictvím krizového plánu a ochranu před povodněmi 

zajišťují krizové orgány. Při vyhlášení krizového stavu se povodňová komise stává součástí 

krizového štábu. 

Povodňové orgány zodpovídají za přípravu a organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a 

kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.  

Mimo povodeň jsou povodňové orgány tvořeny [27]:   

 orgány obcí a v hlavním městě Praze orgány městských částí 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských 

částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

 krajské úřady 

 Ministerstvo ţivotního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší 

Ministerstvu vnitra. 
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Po dobu povodně jsou povodňovým orgány [27]: 

 povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí 

 povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové 

komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy 

 povodňové komise krajů 

 Ústřední povodňová komise. 

 

Ústředním povodňovým orgánem je Ministerstvo ţivotního prostředí. Vláda zřizuje ústřední 

povodňovou komisi a zároveň schvaluje její statut. Předsedou ústřední povodňové komise je 

ministr ţivotního prostředí a jejím místopředsedou je ministr vnitra. 

Povodňový orgán kraje je krajský úřad, ten je podřízen Ústřednímu povodňovému orgánu. 

Povodňová komise kraje je zřizována hejtmanem kraje, který je zároveň jejím předsedou.  

Obecní úřad ORP je povodňovým orgánem pro ORP. Povodňovou komisi ORP zřizuje 

starosta ORP, který je jejím předsedou, a je podřízena povodňovému orgánu kraje. 

Zabezpečuje např. úkoly na ochranu před povodněmi, zpracovává povodňový plán správního 

obvodu ORP, ukládá dle potřeby vlastníkům VD úpravu manipulačních řádů z hlediska 

ochrany před povodněmi, organizuje a řídí hlásnou a povodňovou sluţbu na území ORP, 

vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity, organizuje, řídí a koordinuje opatření na 

ochranu před přirozenými a zvláštními povodněmi. 

Povodňová komise obce je v době povodní povodňovým orgánem obce. Předsedou je starosta 

obce, komise je podřízena povodňovému orgánu ORP. Zodpovídá např. za přípravu obce na 

přirozené a zvláštní povodně, organizuje a zabezpečuje povodňovou hlásnou a hlídkovou 

sluţbu, vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci své územní působnosti, 

zajišťuje varování občanů obce, evakuaci osob před hrozícím nebezpečím, podílí se na 

zajištění nouzového přeţití obyvatel obce. 

Rozhodnutí povodňových orgánů je v době mimo povodeň vydáváno dle správního řádu nebo 

jiných obecně závazných právních předpisů. Jsou-li v době povodně vydány povodňovou 

komisí příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím, nejsou rozhodnutím podle správního 

řádu a není proti nim opravný prostředek. Pokud jsou opatření nedostatečná a následně dojde 

k vyhlášení krizového stavu, přejdou oprávnění a povinnosti na orgány krizového řízení. 
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7.6 Varování ohroženého obyvatelstva 

Varování obyvatelstva je souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o vzniklé nebo hrozící mimořádné události 

vyţadující realizaci opatření na ochranu ţivotu a zdraví obyvatelstva a majetku. Podle zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zabezpečuje varování Hasičský záchranný sbor kraje a obecní úřady. 

 

Obrázek 2 - elektronická a rotační siréna [39] 

V následující tabulce je uvedená schéma pro varování obyvatelstva při vzniku zvláštní 

povodně. 

Tabulka 1 - varování obyvatelstva a doporučená činnost [2] 

 

Tón 
sirény 

Délka 
tónu 

Název varovného signálu Doporučené činnosti občana žijícího na  

      území, které může ohrozit zvláštní povodeň 

Kolísavý 140 
vteřin 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA Připravit se k okamžité evakuaci 

    (při vzniku zvláštní povodně) Vyhlášení evakuace 

    Elektronické sirény -verbální 
informace 

 upozornit sousedy a v případě potřeby  

    Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí jim pomoci při evakuaci 

    zátopové vlny. Ohrožení zátopovou  uvolnit hospodářská zvířat v ohroženém 

    
vlnou. Sledujte vysílání Českého 

rozhlasu, 
území  

    
České televize a regionálních 

rozhlasů.  okamžitě zanechat veškeré činnosti a 

    Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zahájit přesun na místo, které nebude  

    zátopové vlny. ohroženo zvláštní povodní 

    Možná tísňová informace  co nejdříve se přesunout do evakuačního 

    V důsledku bezprostředního ohrožení  prostoru nebo prostoru soustředění 

    
zvláštní povodní byla v 

obci,ulice,čtvrti   nahlásit evakuaci záchranářům 

    vyhlášena evakuace.   
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7.7 Předpovědní povodňová služba 

Tuto sluţbu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem 

povodí. Předpovědní povodňová sluţba informuje povodňové orgány a další účastníky 

ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším 

nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj 

povodně, zejména o sráţkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. [27] 

Upozornění, výstrahy a informační zprávy z ČHMÚ jsou předávány v plném znění na krajské 

úřady a obce s rozšířenou působností. Předávání informací je zajištěno prostřednictvím 

operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a sloţek 

integrovaného záchranného systému nebo prostřednictvím krizových telefonů. 

Hydrometeorologické informace a předpovědi od ČHMÚ jsou také předávány 

vodohospodářskému dispečinku příslušného povodí. Vlastníci VD, která svým provozem 

významně ovlivní průběh povodně, musí poskytovat předpovědnímu pracovišti informace o 

provedených a plánovaných manipulacích na VD. 

7.8 Hlásná povodňová služba 

Hlásná povodňová sluţba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování 

obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech leţících níţe na vodním toku, informuje 

povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a 

předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu 

před povodněmi.[27] 

Povodňové orgány obcí a povodňové orgány ORP organizují hlásnou povodňovou sluţbu. Na 

hlásné povodňové sluţbě se podílejí i účastníci ochrany před povodněmi. V případě potřeby 

zabezpečení hlásné povodňové sluţby, organizují povodňové orgány obcí hlídkové sluţby. 

Při zjištění nebezpečí nebo výskytu povodňových stavů hlásí obec tuto skutečnost na obecní 

úřad ORP. Obecní úřad ORP předá neprodleně tuto zprávu OPIS HZS (v příslušném územním 

odboru), krajskému úřadu, vodohospodářskému dispečinku příslušného povodí a Centrálnímu 

předpovědnímu pracovišti ČHMÚ.  

Při vzniku povodně provede OPIS HZS vyrozumění základních a ostatních sloţek IZS, dále 

vyrozumí povodňové orgány, případně další orgány státní správy a samosprávy. Při nebezpečí 

z prodlení spouští varovací systém. 

Pokud dojde, z důvodu povodní, k vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzovému stavu (krizové 

stavy), funguje hlásná povodňová sluţba stejně jako při vyhlášení 3. stupně povodňové 

aktivity. 
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8 Evakuace obyvatelstva v sousedních státech 

Tato kapitola se zabývá obecným pohledem na ochranu obyvatelstva v Německu, Slovensku a 

Polsku. Výše jmenované státy byly vybrány z důvodu podobných klimatických podmínek i 

hrozeb plynoucích z nevojenských ohroţení. Zvláštní zřetel je brán na definici, způsob 

vyhlášení a provádění evakuace ohroţeného obyvatelstva.  

8.1 Německo 

Rozloha Německa je 357 021km
2
 a počtem obyvatel 82 milionů. Rozlohou i počtem obyvatel 

se řadí mezi největší a nejlidnatější státy v Evropě. Zhruba 85% obyvatelstva ţije v městských 

aglomeracích. Jedná se o spolkový stát, členěný na 16 zemí, s hlavním městem Berlínem. Je 

členským státem OSN, EU, NATO a G8.  

Na severu je Německo omýváno Severním a Baltským mořem. Povrch je rozdělen do 4 

geografických oblastí, mezi nejvýznamnější a největší řeky patří Labe, Rýn a Dunaj. Klima 

v Německu je mírné, na jihu a jihovýchodu země kontinentální, na severu oceánské.  

8.1.1 Bezpečnostně - politická situace 

Plánováním obrany státu se zabývá Bílá kniha o bezpečnostní politice Německa a 

budoucnosti armády 2006. Bezpečnostní politika vychází i nadále z principů Spolkové 

ústavy, která klade důraz zejména na zachování práv a svobod, demokracii, bezpečnost a 

blahobyt občanů, zabezpečení suverenity a celistvosti území, nebo na boj proti 

mezinárodnímu terorismu. 

8.1.2 Civilní ochrana 

Současná ochrana obyvatelstva je zaměřena na ochranu před katastrofami, civilní ochranu a 

pomoc při katastrofách. Plnění úkolů vychází z ústavních kompetencí – za ochranu před 

katastrofami jsou zodpovědné spolkové země a za civilní ochranu a pomoc při katastrofách 

spolkové státy. [3].  

V roce 1997 byl přijat zákon o civilní ochraně a pomoci při katastrofách, který je spolkovým 

zákonem Německé republiky, stanovuje úkoly civilní ochrany, její kompetence, formu 

zabezpečení a řízení.[27]  

Do civilní ochrany jsou zapojeny státní i soukromé organizace. Mezi státní organizace patří 

THW – Technická pomocná sluţba (Technisches Hilfswerk), BBK – Spolkový úřad pro 

civilní ochranu a pomoc při ţivelních katastrofách (Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
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und Katastrophenhilfe), informační systém DENIS (databáze informací slouţící ke zvládnutí 

velkých katastrof), rozpracováním specifických úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva je 

pověřena také armáda a federální policie. Mezi nevládní organizace se řadí: Požárníci 

(Feuerwehr), Německý Červený kříž (Deutsches Rotes Kreuz), Německá společnost pro 

záchranu života (Deutsche Lebensrettungsgeselschaft), Johanitánská úrazová pomoc 

(Johanniter – Unfall - Hilfe) a Maltézská pomocná služba (Malteser Hilfsdienst). 

Příprava a řešení krizových situací je zpracována především na komunální úrovni, není zde 

systém státního řízení. Po ničivých povodních z roku 2002 byl tento systém řízení 

přehodnocen a došlo k budování nového systému. Spolkové ministerstvo vnitra 

(Bundesministerium des Innern) se má podílet na centrálním, národním a mezinárodním 

řízení pro řešení krizových situací velkého rozsahu. Nový systém spočívá v zavedení [3]: 

1. lepší koordinace mezi spolkovými zeměmi a federálním řízením 

2. efektivnější spolupráce mezi spolkovými zeměmi a federálním řízením (účinné 

předávání si informací o vzniklé katastrofě, zdroje sil a prostředků, které jsou 

k dispozici pro řešení této události) 

3. rozvoj a zlepšování společného řízení. 

Kromě systému DENIS byl pro rychlé a účelné varování veřejnosti, o nastalé MU, vybudován 

v roce 2001 spolkový satelit, který je schopný varovat obyvatelstvo prostřednictvím veřejných 

i soukromých společností. Včasné varování obyvatelstva tvoří jeden ze základních kamenů 

účinné ochrany před katastrofami. Zvláštní pozornost v oblasti CO je věnována vzdělávání 

občanů v oblasti sebeochrany, svépomocí a přípravy na zdolávání krizových situací.  

CO má za úkol především [3]: 

 sebeochrana 

 varování obyvatelstva 

 ochrana proti katastrofám 

 ochrana ukrytím 

 zásady pobytu 

 ochrana zdraví 

 ochrana kulturních hodnot 
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8.1.3 Evakuace 

Evakuace je organizované přemístění osob z místa ohroţeného mimořádnou událostí do 

bezpečí. Pro evakuované osoby je zajištěno náhradní ubytování, stravování a péče. Pokud 

Spolkový úřad pro civilní ochranu a pomoc při ţivelních katastrofách, vyhlásí mimořádný 

stav, vejdou v platnost zákony týkající se civilní ochrany.  Spolková vláda může vyhlásit 

evakuaci pomocí Ústavy Spolkové republiky Německo, čl. 80A a nebo prostřednictvím 

zákona o civilní ochraně a pomoci při katastrofách §10. Je povinností státu ochránit ţivoty a 

zdraví svých občanů. Vyhlašuje se v případě mimořádné události a stává se tak pro 

obyvatelstvo povinnou. Evakuaci lze provádět svépomocí (vyuţitím vlastních dopravních 

prostředků) anebo prostřednictvím určených dopravních prostředků. Evakuační plány jsou 

v Německu v kompetenci jednotlivých vlád spolkových zemí. Při přípravě evakuačních plánů 

se čerpá z direktivy Seveso II, nebo podle doporučení pro havarijní připravenost v okolí 

jaderných zařízení (vydalo Spolkové ministerstvo pro ţivotní prostředí, ochrany přírody a 

jaderné bezpečnosti), v těchto případech jsou evakuační plány součástí vnějšího havarijního 

plánu.  Evakuační plány i jsou součástí předpisů poţární ochrany jednotlivých zemí. 

 

8.2 Slovensko 

Rozloha Slovenska je 49 035 km
2
. Počet obyvatel je 5,5milionů. Svoji rozlohou a počtem 

obyvatelstva se řadí mezi malé státy. Podíl městského obyvatelstva z celkového počtu 

obyvatelstva je 56%. Slovensko je tvořeno 8 kraji a hlavním městem je Bratislava. Je součástí 

OSN, EU a NATO. 

Více neţ polovina území tvoří hory, na jihozápadě a východě Slovenska se nalézají níţiny. 

Podnebí lze charakterizovat jako mírně kontinentální, výrazně ovlivněné nadmořskou výškou 

a členitostí terénu. Mezi největší řeky patří Dunaj, Tisa a Váh.  

8.2.1 Bezpečnostně – politická situace 

Dokumenty, které poskytují zásady pro realizaci bezpečnostní politiky Slovenské republiky 

jsou Bezpečnostní strategie Slovenské republiky a Obranná strategie Slovenské 

republiky. Oba dokumenty byly přijaty v roce 2005. Dokumenty stanovují výčet hrozeb a 

opatření k jejich odvrácení, tak aby bylo dosaţeno poţadované úrovně bezpečnosti občanů a 

státu.  



39 

 

8.2.2 Civilní ochrana 

Ústředním orgánem pro řízení civilní ochrany je Ministerstvo vnitra, které má vyčleněnou 

Sekci krizového managementu a civilní ochrany. V roce 1994 přijala Slovenská republika 

zákon č. 42/1994 Sb., o civilní ochraně obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů. Posláním 

CO plynoucím z tohoto zákona je chránit ţivoty, zdraví, majetek a vytvářet podmínky pro 

přeţití za mimořádných událostí a mimořádných situací.  

Mimořádná situace dle výše zmíněného zákona je období ohroţení nebo období působení 

následků mimořádné události na ţivot, zdraví anebo majetek, která je vyhlášena podle zákona 

a v průběhu, které jsou realizována opatření ke sníţení rizik, ohroţení nebo postupy a činnosti 

k odstranění následků mimořádné události. [3] 

Mimořádná událost je definována jako ţivelní pohroma, havárie nebo katastrofa.[3] 

Na civilní ochraně se podílejí státní i nevládní organizace. Státní organizace podílející se na 

ochraně obyvatelstva jsou zařazeny v systému IZS. Většina z nich tvoří základní sloţky IZS 

[3]:  

- státní poţárníci, záchranná zdravotnická sluţba, policie SR, kontrolní chemické 

laboratoře CO, báňská záchranná sluţba. 

Dále jsou zde zařazeny jednotky civilní ochrany, které tvoří organizovaná skupina osob, jeţ 

jsou materiálně a odborně připraveni k plnění úkolů CO. A v neposlední řadě Horská 

záchranná sluţba. Mezi nevládní organizace se řadí dobrovolní poţárníci, Červený kříţ, 

Vodní záchranná sluţba, Svaz kynologických záchranných brigád a Báňská záchranná sluţba, 

která je zařazena do základních sloţek IZS. 

CO zahrnuje zejména tyto úkoly a opatření [3]: 

 organizace, řízení a provádění záchranných, lokalizačních a likvidačních prací, 

spočívajících zejména v záchraně osob, poskytování předlékařské a lékařské pomoci, 

vyprošťování osob a odsun raněných 

 organizace a zabezpečení hlásné a informační sluţby 

 poskytování nouzového zásobování a ubytování 

 zabezpečení a realizace ukrytí a evakuace 

 provádění protiradiačních, protichemických a protibiologických opatření 

 organizace, řízení a provádění přípravy k civilní ochraně 

 prosazování zájmů civilní ochrany v rámci územního a stavebního řízení 

 příprava a realizace ediční, vědecko-výzkumné a vývojové činnosti v civilní ochraně. 
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8.2.3 Evakuace 

Evakuace je řízena pomocí vyhlášky Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 75/1995 Sb., 

o zabezpečení evakuace. Evakuace se provádí z důvodu nezbytného časového omezení 

pobytu osob na ohroţeném území. Časové omezení pobytu osob na ohroţeném území se určí 

zpravidla při vyhlášení evakuace. Evakuaci vyhlašuje a řídí Ministerstvo vnitra Slovenské 

republiky, okresní úřad na území okresu, obec na území obce, podnikatel, jiná právnická 

osoba anebo fyzická osoba ve svém objektu. Evakuaci lze vyhlásit povinně na základě 

Ústavního zákona č. 227/2002 Sb., o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu, ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba má také 

právo na evakuaci podle zákona č. 42/1994 Sb. o civilnej ochrane obyvatel´stva, ve znění 

pozdějších předpisů. Obyvatelstvo se o evakuaci vyrozumí po vyhlášení signálu “Všeobecná 

výstraha“, Ministerstvo vnitra a okres vyrozumí obyvatelstvo prostřednictvím hromadných 

informačních prostředků. Obec, právnické osoby a fyzické osoby vyrozumí obyvatelstvo 

prostřednictvím vlastních informačních prostředků. Všeobecná výstraha je dvou minutový, 

nepřerušovaný, víckrát opakovaný tón.  

Evakuační opatření tvoří [26]: 

a) soubor informací 

- vyrozumění o dosáhnutí pohotovosti evakuačních komisí a zařízení, způsob vyhlášení 

evakuace obyvatelstva, počet evakuovaných, potřebné síly a prostředky pro 

zabezpečení evakuace, materiál pro technické zabezpečení evakuace, o způsobu a 

organizaci přesunu evakuovaných, o přípravě evakuačních komisí, evakuačních 

zařízení a obyvatelstva. 

b) odborné zabezpečení evakuace 

- pořádkové a bezpečnostní, dopravní, zdravotní a zásobovací.  

Odborné zabezpečení řeší ministerstvo vnitra v oblasti zabezpečení pořádku a bezpečnosti, 

ministerstvo dopravy, spojů a veřejných prací má v gesci řešení dopravního zabezpečení, 

ministerstvo zdravotnictví zabezpečuje zdravotní oblast a ministerstvo hospodářství se 

správou státních hmotných rezerv řeší zabezpečení zásobování. 
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8.3 Polsko 

Rozloha Polské republiky je 313 575km
2
. Se svou rozlohou a počtem obyvatel 38,5 milionů 

se řadí mezi větší evropské státy. Podíl městského obyvatelstva je 61%. Polsko je rozděleno 

do 16 vojvodství, které jsou dále členěny na okresy. Hlavním městem je Varšava. Je členem 

OSN, EU a NATO.  

Území Polska lze rozdělit na 3 hlavní oblasti. Klima je na východě a jihovýchodě 

kontinentální, na západě země je mírné oceánské. K největším řekám patří Odra a Visla. 

8.3.1 Bezpečnostně – politická situace 

Výchozím dokumentem pro národní bezpečnost je Strategie národní bezpečnosti Polska. 

Tento dokument byl přijat v roce 2007. Strategie je v souladu s koncepcí NATO a Evropskou 

bezpečnostní strategií. Dokument řeší zejména podmínky, systém a koncepci národní 

bezpečnosti. 

8.3.2 Civilní ochrana 

Ústředním orgánem státní správy, pro oblast ochrany obyvatelstva je Hlavní velitelství státní 

poţární ochrany. V roce 2007 byl schválen zákon o krizovém řízení, který se bezprostředně 

týká ochrany obyvatelstva. Součástí novelizovaného z roku 1993 zákona o branné povinnosti, 

je i ustanovení týkající se civilní ochrany. Tento zákon specifikuje úkoly CO a přípravu na ní. 

Na úrovni státu a vojvodství vycházejí určité pravomoci k přípravě a realizaci CO 

z Dodatkových protokolů k Ţenevským konvencím, z roku 1949. Na úrovních okresů tento 

způsob realizace chybí. Civilní ochrana je zajištěna prostřednictvím vládních i nevládních 

organizací. Do vládních organizací spadají Státní záchranný a protipoţární systém, poţárníci a 

letecké záchranářství. Do nevládních organizací se řadí Svaz dobrovolných poţárníků, Polský 

Červený kříţ, Tatranská dobrovolná záchranná sluţba, Horská dobrovolná záchranná sluţba a 

Báňská záchranná sluţba. 

Úkoly civilní ochrany vyplývají ze článku číslo 137, zákona o všeobecné povinnosti obrany 

Polské republiky. Mezi úkoly CO patří [12]:  

 ochrana občanů, podniků, veřejných zařízení a kulturních statků 

 záchranné práce a pomoc civilnímu obyvatelstvu během války 

 ochrana před přírodními katastrofami a nebezpečím pro ţivotní prostředí, odstraňování 

jejich následků. 
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8.3.3 Evakuace 

Základním dokumentem pro přípravu, organizaci a řízení evakuace je Poučení o zásadách 

evakuace osob, zvířat a majetku pro případ hromadného ohroţení z roku 2008. Evakuace je 

jedním z hlavních úkolů, který slouţí k ochraně ţivota a zdraví lidí, zvířat, majetku nebo 

důleţitých dokumentů v případě ohroţení. Evakuace je nejčastěji prováděna v důsledku 

vzniklé MU (např. poţár, výbuch, únik NL), ale můţe mít i preventivní charakter - ochrana 

před blíţícím se ohroţením (např. povodeň, epidemiologická nákaza, vojenský konflikt). 

Evakuace je dělena do tří stupňů [12]:  

Evakuace 1.stupně – spočívá v bezprostředním přemístění ohroţených osob, zvířat a majetku 

z místa ohroţeného náhle vzniklou MU do bezpečí (prostor, ve kterém v aktuálním čase 

nehrozí ohroţení ţivota a zdraví osob, zvířat, majetku a ţivotního prostředí).  Uskutečňuje se 

bezprostředně po vzniku MU, na příkaz starosty obce, primátora města, guvernéra (pokud 

rozsah MU přesahuje hranice jednoho kraje) nebo velitele zásahu. Řídící správní orgán vede 

evidenci o:  

 objektech (budovách) nebo oblastech, které byly evakuovány 

 druhu ohroţení, který vedl k evakuaci obyvatelstva   

 počtu evakuovaných 

 města, ve kterých proběhla evakuace 

Evakuace 2.stupně – příprava a přemístění osob, zvířat a majetku z míst ohroţených povodní 

do objektů leţících mimo ohroţení. Evakuaci vyhlašují starosta obce, primátor města, 

guvernér nebo velitel zásahu. 

Evakuace 3.stupně – příprava na přemístění osob, zvířat a majetku za stavu pohotovosti 

během ohroţení vnitřní bezpečnosti státu anebo válečného ohroţení. Příprava evakuace za 

válečného stavu je řešena buď pomocí operačních ozbrojených sil, nebo prostřednictvím 

vojenských sil (osoby jsou evakuovány z míst potenciálního vojenského konfliktu). Evakuaci 

provádí orgány civilní obrany nebo vojenské orgány v součinnosti s orgány civilní obrany. 

Pokud evakuace probíhá za hranice územního celku, je potřeba k jejímu provedení získat 

povolení územních správních jednotek. Povinností starosty, primátora a guvernéra je zajistit 

evakuaci obyvatelstva i zvířat a následně zabezpečit podmínky, pro přeţití postiţeného 

obyvatelstva a přemístěných zvířat. Za plány evakuace 1. a 2.stupně jsou odpovědny 

jednotlivé vlády ve vojvodstvích. Evakuace 3.stupně je zahrnuta v plánech civilní obrany. 

Evakuace se dá vyhlásit na základě legislativní opory plynoucí ze Zákona o všeobecné 

povinnosti obrany Polské republiky z roku 1967. V roce 2009 byl podán návrh, od 
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generálního ředitelství poţární ochrany, na přijetí zákona o ochraně obyvatel, který bude 

specifikovat pravomoci a povinnosti všech orgánů státní správy a samosprávy, veřejných 

institucí, společenských organizací a dalších subjektů, potřebné k plnění úkolů civilní 

ochrany.  

 

8.4 Srovnání evakuace v okolních zemích s Českou republikou 

Základní rozdíl v systému koordinace, organizace a provádění ochrany obyvatelstva, včetně 

evakuace, plyne z odlišného způsobu řízení zemí. V Německu a státech Západní Evropy se 

uplatňuje systém komunálního řízení s pokud moţno co nejmenším zásahem spolkových vlád. 

V Německu za přípravu na mimořádné události a ochranu obyvatelstva odpovídá kaţdá obec, 

nebo územní jednotka individuálně. Provádí si sama analýzu a hodnocení rizik, na základě 

čehoţ určí i opatření pro jejich zmírnění a pro ochranu občanů. Principem této filozofie je 

myšlenka: zachovám funkčnost obce nebo územní jednotky  zachovám funkčnost vyššího 

územního celku, pokud fungují vyšší územní celky funguje mi i stát, pokud zůstane 

zachována funkčnost členských států  je zachována i funkčnost spolkové republiky. Pouze 

v případě velkých přírodních katastrof nebo havárií přebírá koordinaci a řízení záchranných 

prací Spolkové ministerstvo vnitra, v těchto zemích je moţné evakuaci vyhlásit na základě 

Ústavy (jelikoţ povinností státu je chránit ţivoty a zdraví svých občanů). 

V Německu je moţné čerpat legislativní oporu také ze Zákona o civilní ochraně a pomoci při 

katastrofách.  

Naproti tomu v České republice, Slovensku, Polsku i jiných státech bývalého východního 

bloku, je ochrana obyvatelstva řešena systém státní organizace a řízení. Systém je dále 

přerozdělen na všechny stupně veřejné správy. V České republice, Slovensku a Polsku 

vychází povinnost chránit ţivoty a zdraví občanů také z Ústav jednotlivých zemí.  

V České republice lze nařídit povinnou evakuaci na základě Zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon). 

Na Slovensku lze mimo ústavního zákona vyuţít Zákon č. 42/1994 Sb. o civilnej ochrane 

obyvatel´stva. 

V Polsku je evakuace řešena na základě Poučení o zásadách evakuace osob, zvířat a majetku 

pro případ hromadného ohroţení a legislativní oporu má prozatím stále v Zákonu o všeobecné 

povinnosti obrany Polské republiky. 
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9 Hradec Králové 

Město Hradec Králové je krajským městem Královehradeckého kraje a spadá do okresu 

Hradec Králové. Město se nalézá na Severovýchodu České republiky, 50° 12' 40" severní 

šířky a 15° 50' 15" východní délky, na soutoku řek Labe a Orlice. Katastrální výměra Hradce 

Králové je 105,61 km
2
. S počtem obyvatel něco málo přes 95 000 je 7. největším městem 

České republiky. Jedná se o statutární město a za správu města odpovídá magistrát. Hradec 

Králové se skládá z 21 místních částí a 21 katastrálních území. Spojení mezi jednotlivými 

částmi města a okolím je zajištěno prostřednictvím městské hromadné dopravy. Obrázek 

znázorňuje jednotlivá místní části.  

 

Obrázek 3 – zobrazení částí města Hradec Králové [32] 

Hradec Králové je starobylé město s bohatou historií a řadou významných kulturních i 

historických památek. Oblast byla osídlena jiţ v pravěku, od 10.století zde měli sídlo 

Slavníkovci. Za vlády Přemyslovců byl Hradec Králové povýšen jiţ roku 1225 na město. Po 

druhé světové válce se město stalo významným kulturním a hospodářským střediskem. 

Historické centrum města bylo prohlášeno za památkovou rezervaci. Tvoří ho Velké náměstí, 
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katedrála svatého Ducha, Bílá věţ, radnice, biskupská rezidence, barokní kostel Nanebevzetí 

panny Marie a bývalá jezuitská kolej.  

Dnes je Hradec Králové krajskou metropolí, dopravním uzlem, sídlem řady úřadů, státních 

institucí, bank a průmyslových podniků. Je také univerzitním městem – Univerzita Hradec 

Králové, Lékařská a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy a Lékařská fakulta Univerzity 

obrany. Má řadu významných kulturních institucí např. Klicperovo divadlo, divadlo Drak, 

Galerie moderního umění, Filharmonie Hradec Králové, Muzeum východních Čech. 

Na rozdíl od Pardubic, které slouţí zejména jako významný ţelezniční koridor, zaujímá 

Hradec Králové významné postavení v automobilové dopravě. Tvoří dopravní uzel a 

významnou dopravní křiţovatku pro region i kraj, ale také pro nákladní přepravu mezi 

Polskem a Českou republikou.  

Na následujícím obrázku je uveden znak města Hradec Králové. 

  

Obrázek 4 - znak města Hradec Králové [33] 

 

9.1 Analýza ohrožení města Hradec Králové 

Pro analýzu moţných ohroţení města Hradec Králové byla zvolena multikriteriální metoda 

HVE z projektu SIPROCI. Metoda je určena pro hodnocení konkrétního typu MU v území. 

Zabývá se pravděpodobností jejího výskytu, její závaţností, působením a následky. Součástí 

analýzy HVE je zjišťování ohroţených prvků na daném území, které jsou zranitelné 

jednotlivými druhy MU. Podrobný popis této metody, včetně jejího provedení je uveden 

v Příloze - A.  

Výsledky této analýzy budou porovnány s výsledky Vícekriteriální analýza se zahrnutím 

kategorizace událostí dle stupňů poplachu (dle vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení IZS,ve znění pozdějších předpisů) a se zahrnutím účinků vzniku 
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moţných následných MU, kterou má město Hradec Králové v současné době zpracovanou. 

Výsledky Vícekriteriální analýzy, včetně jejího popisu, jsou uvedeny v Příloze – B. 

 

9.2 Výsledky hodnocení vyplývající z metody HVE 

Z analýzy mimořádných událostí vyskytujících se v území města Hradec Králové vyplynuly 

následující ohroţení: havárie v silniční dopravě (zahrnuje i moţnost úniku NL během havárie 

mimo PHM), požár, vichřice, větrná smršť a napadení informačních systémů. 

Výsledky analýzy mohou být ovlivněny mnoţstvím statistických údajů, podle kterých byla 

stanovena pravděpodobnost výskytu jednotlivých MU. Při stanovování výskytu byly vyuţity 

dostupné informace z ročenek za období 2006 – 2010. Starší ročenky s potřebnými údaji 

nebyly bohuţel dostupné. 

 

9.3 Srovnání se současnou analýzou  

Z provedených analýz, pomocí metody HVE a metody Vícekriteriální analýzy, jednoznačně 

vyplynulo, ţe největší ohroţení pro území města Hradec Králové představují: napadení 

informačních systémů, havárie v silniční dopravě, vichřice a větrné smršti. 

Z analýz také vyplynulo, ţe zvláštní povodeň na vodním díle Rozkoš je velmi málo 

pravděpodobná. Pokud by však k této mimořádné události došlo, bude ohroţen na ţivotech a 

zdraví velký počet obyvatel, způsobeny rozsáhlé materiální škody a postiţeno rozsáhlé území. 

Příčiny vzniku a trvání KS na vodním díle Rozkoš jsou podrobně rozepsány v následující 

kapitole (10.6.). 

Město Hradec Králové má v současné době v souvislosti s havárií na vodním díle Rozkoš 

zpracovaný evakuační plán pro 8238 osob. Celkový počet osob, které budou touto 

mimořádnou událostí ohroţeni, představuje na území města Hradec Králové 32 299 osob. 

Cílem práce je nalézt řešení evakuace ohroţeného obyvatelstva, během stanoveného časového 

limitu, který je určen dobou příchodu zvláštní povodně. 

V Příloze – J  je uvedena mapa postiţeného území města Hradec Králové v důsledku zvláštní 

povodně.   
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10  Vodní dílo Rozkoš 

Vodní dílo Rozkoš je umístěno v katastrálním území obce Česká Skalice.  Voda je přiváděna 

z Úpy přivaděčem do jezu ve Zliči a odtéká Rozkošským potokem do Metuje. Vodní dílo 

Rozkoš bylo vybudováno jako ochrana před povodněmi, hrozícími zejména při jarních táních, 

pro město Česká Skalice a další obce leţící při řece Úpa. Dále pro zlepšování průtoku v Labi, 

odběr vody pro průmyslové účely, zabezpečování vody pro závlahy, chov ryb, rekreaci a 

vodní sporty. Nádrţ plní i ekologicko-biologickou funkci. 

Narušení vodního díla Rozkoš vzdouvajícího a akumulujícího povrchové vody, spojené se 

vznikem povodňové průlomové vlny zvláštní povodně, bude svými rozsáhlými ničivými 

účinky důvodem ke vzniku krizové situace. Tato situace můţe nastat při nezvládnutelné 

poruše VD, zvětšujícími se průsaky anebo stupňujícími se přívaly vody po dlouhotrvajících 

sráţkách a přívalových deštích. Narušení vodní hráze vedoucí ke vzniku zvláštní povodně 

můţe být v důsledku přírodních katastrof, ale i lidské činnosti. 

 

Obrázek 5 - letecký snímek vodního díla Rozkoš [34] 

 

Na následujícím obrázku je umístění vodního díla Rozkoš a jeho vzdálenost od města Hradec 

Králové. 
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Obrázek 6 - mapa území [36] 

 

10.1  Historie vodního díla 

Vodní dílo Rozkoš na Rozkošském potoce bylo plánováno jiţ v roce 1924. Byly provedeny 

studie, geologické, hydrologické a hydrotechnické průzkumy. Nejprve byla hráz navrţena 

pouze pro přivaděč z řeky Úpy. Další projekty z roku 1929 a 1931 počítaly s vodou z řek Úpy 

a Metuje. V roce 1928 bylo započato s přípravnými pracemi, započal výkup pozemků a 

budov, které by byly vzdutím zaplaveny. V roce 1951 byla zahájena výstavba, ta byla 

pozastavena roku 1952 výnosem ministerstva stavebního průmyslu. Výstavba pokračovala od 

roku 1960, trvalý provoz započal roku 1973. 

 

10.2  Účel a využití vodního díla 

Hlavním účelem VD Rozkoš je převod vody z Úpy, její akumulace v zásobním prostoru 

nádrţe, včetně průtoků v Rozkoškém potoce s vyuţitím pro [13]: 
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a) kompenzační nalepšování průtoku v Labi do profilu Opatovice nad Labem k zajištění:  

- minimálního průtoku pod jezem Opatovice MQ = 5 m
3
.s

-1
 se zabezpečenosti p t≥ 

98,5%  

- odběrů vody pro Elektrárnu Opatovice ve výši do 250 000000 m
3
.rok

-1
 se 

zabezpečeností pt ≥ 98,5% 

- převodu vody Opatovickým kanálem ve výši 1,5 m
3
.s

-1
 se zabezpečeností pt ≥ 98,5% 

b) dotaci průtoků Rozkošského potoka pod nádrţí k zajištění: 

- minimálního průtoku ve výši MQ = 0,080 m
3
.s

-1
 se zabezpečeností pt ≥ 98,5% 

- odběrů vody pro závlahy z Rozkošského potoka ve výši do 100 000 m
3
.rok

-1
 se 

zabezpečeností pt ≥ 95% 

- odběrů vody pro průtočné sádky J.K. Krakowský – Rybářství, které lze uskutečnit 

vypouštěním minimálního průtoku MQ přes sádky nebo čerpáním z vývaru pod 

spodními výpustmi. 

Při nalepšování průtoků musí být splněna podmínka nepřekročení průtoků v Rozkošském 

potoce pod nádrţí ve výši 10 m
3
.s

-1
 po celý rok. 

Dalším účelem VD je částečná ochrana města Česká Skalice a dalších obcí při řece Úpě po 

Jaroměř zadrţováním povodňových průtoků Úpy a Rozkošského potoka v ochranném pásmu 

prostoru nádrţe s cílem nepřekročit neškodný průtok v [13]: 

- profil Česká Skalice na Úpě   Qnešk = 80m
3
.s

-1
 , převáděné mnoţství vody by 

nemělo překročit hodnotu 150 m
3
.s

-1
 

- Rozkošském potoce pod nádrţí  Qnešk = 10m
3
.s

-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

10.3  Charakteristika vodního díla 

V následující tabulce je uvedený stručný přehled základní charakteristiky VD Rozkoš. 

Tabulka 2 - charakteristika VD  

Název objektu  Vodní dílo Rozkoš 

Kategorie vodního díla podle 

vyhlášky č. 255/2010 Sb. 

II * 

Výškový systém  Balt po vyrovnání 

Místo stavby Rozkošský potok ve události cca 400m 

severovýchodním směrem od Velké 

Jesenice 

Kraj Královehradecký 

ORP Náchod 

Obec  Česká Skalice, Velká Jesenice, Nahořany, 

Provodov, Šonov, Domkov, Veselice, 

Spyta, Lhota – Doubravice 

Vlastník VD Česká republika – zastoupená státním 

podnikem povodí Labe 

Provozovatel VD Povodí Labe s.p., závod Hradec Králové 

 

* Ohroţeny řádově stovky aţ tisíce lidí a předpokládány ztráty na lidských ţivotech. Značné 

škody na určeném vodním díle, jeho následná obnova je sloţitá a nákladná. V území na 

vodním toku pod určeným vodním dílem vzniknou škody na obytné a průmyslové zástavbě, 

dopravní síti, ohroţena jsou další určená vodní díla nebo jiná vodní díla. Ztráty způsobené 

vyřazením určeného vodního díla z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy nebo 

jiné ztráty jsou značné. Škody na ţivotním prostředí překračují význam vyššího územního 

samosprávného celku. [28] 

10.4  Popis vodního díla 

Přehrada je vystavěna jako boční intervenční nádrţ napájená přivaděčem dlouhým 2,34 km z 

řeky Úpy pomocí vzdouvacího objektu jezu, pro tento účel vybudovaného ve Zlíči v blízkosti 

Babiččina údolí. Přivaděč je dvojitého lichoběţníkového profilu ve dně a spodní části 

opevněný betonem a při spádu 0,75 promile má max. kapacitu 150 m
3
.s

-1
. Přivaděč kříţí tři 

silniční mosty a jeden most ţelezniční. 
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Samotná nádrţ je rozdělená sypanou hrází, tzv. Rovenskou, 1,7 km dlouhou s 200 m 

betonovým přelivem na menší část asanační s rekreačním vyuţitím (severní) a větší část 

účelovou s moţností poklesu hladiny aţ 9 m (jiţní). Tato střední hráz v případě naplnění 

ochranného prostoru můţe být plně zaplavena 160 cm pod úroveň max. kóty hladiny. Zhruba 

uprostřed rovenské hráze se nachází vtoková věţ přepouštěcího objektu s tabulovým 

uzávěrem na rouře JS 1500 mm. Tímto objektem lze přepouštět z menší části do jiţní strany 

nádrţe potřebné objemy vody. Střední hráz je aţ po přeliv na koruně opatřena vozovkou 4 m 

širokou. 

V jiţní části vodního díla přehrazuje údolí hlavní sypaná hráz 412 m dlouhá se středním 

těsněním a injekční (revizní) štolou. Štola o světlosti 320/240 cm je zaloţena 2 m pod 

povrchem pevných slínovců a slouţila k vysokotlaké injektáţi spojovací clony. Odvádí 

prosáklou vodu. Do návodního líce hráze je předsazena vtoková věţ s tabulovými uzávěry na 

dvou výpustných rourách, které ústí na vzdušní straně segmentovými uzávěry do 

Rozkošského potoka. Rozkošský potok odvádí v délce 3,49 km vodu do Metuje (max. 

 6 m
3
.s

-1
). 

Návodní líc hlavní hráze je opevněn betonovými tvárnicemi, vzdušní líc s pojezdní lavicí 

zatravněn. Po koruně hráze vede asfaltová vozovka 6 m široká. Hlavní hráz nemá ţádný 

bezpečnostní přeliv, tuto funkci supluje jez ve Zlíči, jehoţ výškové uspořádání zaručuje, ţe se 

nádrţ nepřeplní. 

Napouštění nádrţe a převádění povodní se děje pomocí vzdouvacího objektu jezu Zlíč při 

vtoku do přivaděče. Úpa je přehrazena v šíři 20m jezovým polem – dutou ocelovou klapkou 

výšky 3,15 m. Kóta max. vztyčené klapky je 282,95m n.m. V pravém pilíři jezu je strojovna 

se zdvihacím mechanismem a v protilehlém levém pilíři rybochod, limnigraf a nouzový 

obtok. Z nadjezí po pravém břehu Úpy je v délce 1km vedena inundační hrázka s komunikací. 

V níţe uvedených přílohách jsou umístěny další údaje týkající se technických parametrů 

vodního díla Rozkoš.  

V Příloze – C je uvedeno Rozdělení prostoru nádrţe. V Příloze D – jsou uvedena základní 

technická data, na Přílohu – D přímo navazuje Příloha – E, ve které je umístěn popis řezu 

hlavní nádrţe.  
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10.5  Hydrologické údaje 

Níţe uvedené údaje jsou čerpány z Manipulačního řádu VD Rozkoš. [14] 

Plocha povodí k profilu jezu na Úpě 415,3 km
2
 

Průměrné roční sráţky 851 mm 

Průměrný roční odtok  200,88 mil. m
3
 

Průměrný průtok  6,4 m
3
.s

-1
 

Q100 275 m
3
.s

-1
 

Průměrný roční výpar z nádrţe 630 mm 

 

V Příloze – F jsou uvedeny jednotlivé SPA platné pro VD Rozkoš. V této souvislosti jsou 

v přílohách G a H uvedeny výpisy z manipulačního a provozního řádu vodního díla Rozkoš. 

Z manipulačního a provozního řádu byly vybrány informace týkající se manipulace za 

povodní a povodňových situací. 

 

10.6  Příčiny vzniku a trvání KS 

Narušení hráze vodního díla s následným vznikem zvláštních povodní, je z hlediska 

pravděpodobnosti velmi malý. Ve spojitosti s jinými MU ji však nelze zcela vyloučit. Na 

následující stránce je v tabulce uveden výčet MU vedoucí ke zvláštní povodni: 
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Tabulka 3 - přehled MU vedoucích ke zvláštní povodni [13] 

Mimořádná událost Moţné účinky 

Zemětřesení 
Zemětřesením můţe být postiţena kterákoliv část území ČR, mezi 

seizmické oblasti s větší pravděpodobností výskytu zemětřesení, 

můţeme řadit území mezi Trutnovem a Náchodem. V případě 

vzniku zemětřesení se technicko-bezpečnostní dohled soustředí na 

VD umístěné v těchto lokalitách.  

Dlouhotrvající vodní 

sráţky doprovázené 

přívalovými dešti 

Tyto mimořádné přívaly vody mohou ohrozit všechny lokality na 

území ČR a následně zvýšit problémy v manipulaci s vodou na 

příslušných hrázích a přehradách, kdy je cílem vlastníků přehrady 

nedopustit přeliv vody přes korunu hráze, coţ by mohlo způsobit 

i její rozrušení zvláště u hrází sypaných.  

Pády meteoritů 
Jde o velmi malou pravděpodobnost vzniku zvláštní povodně, kdy 

by meteorit způsobil okamţité rozrušení hráze. 

Pád letadla 
Velice málo pravděpodobné, kdy by pád narušil kompaktnost hráze a 

tím způsobil zvláštní povodeň. 

Terorismus 
Jde o neočekávaný teroristický čin, který by mohl svými důsledky 

znemoţnit ovládání regulačních opatření na hrázi a v krajním 

případě i rozrušit hráz podle jejího stavebního řešení a tím způsobit 

vznik PV ZPV. Z hlediska katastrofálních účinků takového 

teroristického činu lze předpokládat napadení VD I. a II. kategorie, 

nebo z hlediska snadnější destrukce, napadení hrází sypaných. 

 

V případě vzniku výše uvedených MU a vyhlášení krizového stavu, je v pravomoci 

Krizového štábu Královéhradeckého kraje, jehoţ součástí je povodňová komise kraje, přijímat 

opatření ke sniţování hladiny ohroţené hráze vodního díla Rozkoš na takovou míru, aby 

nedošlo k rozrušení hráze a tím ke vzniku zvláštní povodně.  Parametry zvláštní povodně 

vypracoval: VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Praha.  

Zvláštní povodeň může nastat zejména při [13]: 

 vnitřní eroze hráze nebo jejího podloţí - zvláštní povodeň typ ZVP 1 

 porušení hráze zemětřesením – velice málo pravděpodobné - zvláštní povodeň typ ZVP 1 

 mechanické poškození tělesa hráze – např. pád velkého letadla – velice málo 

pravděpodobné - zvláštní povodeň typ ZVP 1 

 teroristický útok na těleso hráze nebo vypouštěcí zařízení - zvláštní povodeň typ ZVP 1 

nebo ZVP 2 

 neřízený odtok vody při poruše jedné výpusti – zaseknutí nebo výpadek pohonu při plném 

otevření výpusti - zvláštní povodeň typ ZVP 2 

 nouzové manipulace při řešení krizových situací z hlediska bezpečnosti vodního díla – 

zvláštní povodeň typ ZVP 3 
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Pro řešení účinků zvláštní povodně byl použit jako podklad hydrogram ZPV 1 podle 

varianty e75 s kulminací v 491 minutě po začátku simulace poruchy QZPV = 2 582 m3.s
-1

. 

Tento hydrogram představuje největší moţné následky při havárii díla při extrémním 

naplnění. Všechny ostatní prověřované varianty při různých zatěţovacích stavech a 

umístěních počátku poruchy měly příznivější parametry průlomové vlny. Hydrogram zvláštní 

povodně ZVP 1 je uveden v Příloze – I. [15] 

Na VD Rozkoš teoreticky můţe dojít ke zvláštní povodni typu ZPV2. Kontrolní uzávěr tvoří 

u obou výpustí hydraulicky ovládaný prvek. Ovládány jsou pomocí cévových tyčí 

elektromotory. Uzávěry je moţné ovládat z místa (nouzově i ručně) a dálkově z domu 

hrázného. Dosaţený maximální odtok je při maximální hladině zásobního prostoru (281,00 m 

n.m.) roven 17,75 m3.s
-1

 a můţe trvat nejdéle 38 dní. [15] 

Jako ZPV3 je uvedeno havarijní vypouštění bez omezení poklesu hladiny v nádrţi oběma 

výpustmi. V tomto případě bude QNEŠ = 13,0 m3.s
-1

 překročen po dobu 24 dní. [15] 
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11  Evakuace při zvláštní povodni 

Následující kapitola se podrobně zabývá evakuací pro vybrané části města Hradec Králové, 

které budou ohroţeny zvláštní povodní. Příčiny vedoucí ke vzniku zvláštní povodně jsou 

uvedeny a rozebrány v kapitole 10.6. Mapa rozlivu zvláštní povodně je uvedena v Příloze – J. 

Bude provedena řízená evakuace ohroţeného obyvatelstva, která je vyhlášena v důsledku 

nastalé krizové situace. Vyhlášení stavu nebezpečí předcházela havárie na vodním díle 

Rozkoš. Čelo průlomové vlny zasáhne první část katastrálního území města za 11 hodin a 30 

minut od vyhlášení mimořádné události. Vzhledem k reliéfu krajiny bude nárůst průlomové 

vlny postupný, oblast je tvořena rovinou, tudíţ čelo průlomové vlny nebude nabírat na 

dynamice, ale předpokládá se rozliv na rozsáhlém území. Kulminace je propočítána na dobu 

34 hodin a 49 minut od vzniku MU. Podrobný popis průběhu průlomové vlny je uveden 

v Příloze – K. 

Z ohroţeného území města Hradec Králové je třeba do doby 11 hodin a 30 minut vyevakuovat 

32 299 osob. Osoby, které nebudou moci vyuţít k evakuaci vlastní dopravní prostředky, 

budou evakuovány prostřednictvím autobusů městské hromadné dopravy města Hradec 

Králové. Osoby, které nemají moţnost vlastního náhradního ubytování (např. u známých, 

příbuzných), je dále připraveno nouzové ubytování a stravování. Pro zpracování evakuačního 

plánu bude vyuţito poznatků z kapitoly 6 a vybrané informace ze současného evakuačního 

plánu města. 

 

11.1  Ohrožené osoby  

Jak je patrné z Přílohy – J, která stanovuje rozsah záplavového území během zvláštní 

povodně, je území města Hradec Králové děleno do šesti sektorů. V tabulce uvedené na 

následující stránce je přehled počtu ohroţených osob v jednotlivých sektorech. 
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Tabulka 4 - počet ohrožených osob v jednotlivých sektorech [16] 

Počet ohrožených osob při zvláštní povodni 

Sektor název sektoru 
počet 
osob 

I Pražské Předměstí -jih 10 557 

II 
Pražské Předměstí –
sever 10 789 

III Plácky 1 072 

IV Věkoše a Pouchov 2 504 

V Slezské Předměstí 5 049 

VI Třebeš  2 328 

Celkem 
ohroženo   32 299 

 

Celkové mnoţství osob, které bude třeba vyevakuovat prostřednictvím městské hromadné 

dopravy a následně jim poskytnout nouzové ubytování a stravování bude činit 50% z výše 

uvedené tabulky. Ostatní obyvatelstvo vyuţije moţnosti přepravy prostřednictvím vlastního 

vozidla a ubytování dle vlastních moţností. Při zkoumání ţivelních pohrom a antropogenních 

událostí, ke které nastaly v posledních letech v České republice a evropských státech, 

v důsledku kterých došlo k evakuaci, vyplynulo, ţe počet obyvatelstva, které vyuţije vlastní 

prostředky k evakuaci a následnému ubytování se pohybuje přes 85%. Z tohoto důvodu bude 

připravena varianta evakuačního plánu a plánu nouzového přeţití pro případ, ţe by polovina 

ohroţených obyvatel poţádala o pomoc stát.  

 

11.2  Ohrožené objekty 

Protoţe se evakuace přednostně plánuje pro děti do 15ti let, pacienty ve zdravotnických 

zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních a osoby zdravotně postiţené, je 

v následující tabulce uveden přehled ohroţených sociálních a zdravotnických zařízení při 

zvláštní povodni. 
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Tabulka 5 - přehled ohrožených sociálních a zdravotních objektů 

Seznam ohrožených sociálních a zdravotních objektů 

  Seznam ohrožených objektů Adresa (Hradec Králové) 

1 MŠ Motýlek  Hořická 283 

2 MŠ, ZŠ a praktická škola Daneta Severní 843/20 

3 MŠ Kampanova Kampanova 1488/1 

4 MŠ Severní 842/22 

5 MŠ Kamarád Veverkova 1495/36 

6 MŠ,speciální ZŠ a praktická škola Markovická 621/9 

7 ZŠ a MŠ Prointepo Hrubínova 1458/1 

8 Masarykova ZŠ a MŠ Pobřežní 230/1 

9 ZŠ a MŠ Josefa Gočára Škroupova 693/9 

10 ZŠ Bezurčova Bezručova 1468/2 

11 ZŠ Habrmanova Habrmanova 130/12 

12 Polyklinika Ulrychovo náměstí Jeronýmova 750/1 

13 II.interní klinika Pospíšilova 365 

14 Medika Hradec Králové Veverkova 1631/5 

15 Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 

 

Z tabulky vyplynulo, ţe mezi objekty ohroţené zvláštní povodní se řadí i Fakultní nemocnice 

Hradec Králové. Nemocnice má pro tento případ zpracovaný svůj vlastní evakuační plán. 

Dále byly provedeny stavebně technické úpravy na jezu poblíţ Fakultní nemocnice, aby se 

v co největší míře zabránilo rozlivu při povodních a moţnému poškození budov (ohroţeny 

jsou zejména kotelna a sklepní prostory) v areálu Fakultní nemocnice.  
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11.3  Algoritmus k provedení evakuace 

Na obrázku je zobrazen základní algoritmus činností uplatňujících se během evakuace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné schéma vyrozumění je uvedeno v Příloze – L. Evakuační střediska obdrţí seznamy 

obyvatelstva, vygenerované podle evidence obyvatel v jednotlivých sektorech. Vygenerované 

seznamy jsou obdobou volebních seznamů. Obyvatelstvo, které se rozhodne k evakuaci vyuţít 

svých dopravních prostředků, vyplní evakuační lístek. Údaje, které se uvedou v evakuačním 

1. Rozhodnutí o evakuaci (KŠ) – na základě vyrozumění správce 

vodního díla 

2. Varování ohroţeného obyvatelstva – uvedeno v kapitole 7.6. 

3. Informování obyvatelstva – shromaţdiště, evakuační trasy, ES, 

evakuační lístky 

6. Zabezpečení činnosti ES a PS 

4. Uzavření evakuačního prostoru – Policie ČR a Městská policie 

5. Zajištění evakuačních tras a dopravních prostředků  

7. Regulace pohybu obyvatelstva, regulace dopravy 

11. Zajištění lékařské, psychologické, humanitární pomoci 

9. Kontrola evakuovaného prostoru 

10. Zajištění příjmu evakuovaných osob a jejich nouzového přeţití  

8. Kontrola evidence evakuovaných osob 

12. Neustálé informování evakuovaných osob a veřejnosti o aktuálním 

stavu 

13. Střeţení a monitorování evakuované oblasti 
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lístku, budou obyvatelstvu opakovaně sdělovány prostřednictvím hromadných sdělovacích 

prostředků. Evakuační lístky obsahují informace o: jménu, příjmení a počtu osob, adrese 

bydliště osob, datum a čas, kdy osoby opustili prostor, adresu náhradního místa pobytu. 

Evakuační lístek se zřetelně připevní na dveře bytu nebo domu, aby orgány provádějící 

kontrolu úplnosti evakuace věděli, ţe byt či dům byl jiţ evakuován. Pokud tak neučiní, je 

třeba, aby se bezodkladně nahlásili na obecním úřadě v příjmovém území. Výzva 

obyvatelstvu, které vyuţije vlastní prostředky k evakuaci, aby nahlásili místo svého 

dočasného pobytu na odpovídajícím obecním úřadě, bude průběţně opakována, v rámci 

informování obyvatelstva, ve všech sdělovacích prostředcích. Pro systém řízené evakuace je 

po 4 hodinách, od vyhlášení evakuace, k dispozici celkem 80 autobusů DP města Hradec 

Králové. Ty budou zajišťovat kyvadlovou dopravu ohroţeného obyvatelstva z jednotlivých 

shromaţdišť (autobusové zastávky DP), do předem určených ES. Přehled evakuačních 

středisek, jejich personální obsazení a kapacita jsou uvedeny v Příloze - M. Přehled 

příjmových středisek, které poskytují evakuovanému obyvatelstvu ubytování a stravování 

jsou uvedeny v Příloze – N. V Příloze – O je uvedena činnost jednotlivých členů evakuačních 

středisek. V Příloze - P je uveden popis činností Policie České republiky a v Příloze – Q 

činnost zdravotní záchranné sluţby. 

 

11.4  Evakuační trasy 

V kapitole jsou rozepsány evakuační trasy z jednotlivých sektorů do určených evakuačních 

středisek. Mapa zobrazující jednotlivé evakuační trasy je vloţena v Příloze - R. 

 

Sektor I 

Zastávky: Březhrad (točna) – Březhrad bytovky směr HK – TESCO Březhrad – Jungmannova 

směr hl. nádraţí – Metuje směr hl. nádraţí – Rozkvět směr hl. nádraţí – Jiráskovo náměstí 

směr hl. nádraţí – Habrmanova směr hl. nádraţí – Gočárova směr Ulrich. náměstí – Lipky 

směr Heyrovského – Labská kotlina obří akvárium směr Heyrovského - Fakultní nemocnice 

směr Heyrovského – Heyrovského a dále do určených evakuačních středisek. [16] 

 

Sektor II 

Zastávky: Kydlinovská směr centrum, Antonína Dvořáka – Terminál hromadné dopravy směr 

hl. nádraţí – Hlavní nádraţí směr OD TESCO – OD TESCO směr Centrál- Centrál směr 

Muzeum a dále do určených evakuačních středisek. [16] 
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Sektor III 

Zastávky: Meliorace směr Plotiště – Maxe Malého směr Plotiště – U Valtrů směr Plotiště – 

Karosárna směr Plotiště – Plotiště kostel a dále do určených evakuačních středisek. [16] 

 

Sektor IV 

Zastávky: Slezské Předměstí Cihelna směr Věkoše (na nadjezdu) - Ferona směr Věkoše – 

Skladištní oblast směr Věkoše - Vertex směr Věkoše – Pouchov kostel směr Věkoše – 

Pouchov sokolovna směr Věkoše - Centrálka směr Věkoše – Věkoše Slávie – Pouchov 

sokolovna směr Rusek – Pouchov kostel směr Rusek – U Lupínků směr Rusek a dále 

určených evakuačních středisek. [16] 

 

Sektor V – trasa A 

Zastávky: Aldis směr Věkoše – Šimkovy sady směr Tesla – Buzulucká směr DP – Dopravní 

podnik směr Cihelna - Dům L směr Cihelna – Sever střed směr Cihelna – Sídliště Sever 

(točna) – Alessandria směr Cihelna a dále do určených evakuačních středisek. [16] 

 

Sektor V – trasa B 

Zastávky: Aldis směr Věkoše – Šimkovy sady směr Tesla – Pyrám směr Cihelna – 

Alessandria směr Cihelna a dále do určených evakuačních středisek. [16] 

 

Sektor VI 

Zastávky: Komenského směr NHK –Fakultní nemocnice B směr Podzámčí – U Dvora směr 

Podzámčí - Příčná směr Podzámčí – Třebeš školka směr Podzámčí – Podzámčí a dále do 

určeného evakuačního střediska.[16] 

 

Evakuační trasy vedoucí z Hradce Králové 

Trasy budou vyuţívat obyvatelé, kteří se rozhodnou pro evakuaci vlastními dopravními 

prostředky. Propustnost tras zajistí Policie České republiky v součinnosti s Městskou policí 

Hradec Králové. Bude zřízena uzávěra na komunikaci E 67 směr Jaroměř a komunikaci E 442 

směr Hoříce. 

Jedná se o trasy vedoucí po: R 35  směr Plotiště nad Labem, R 35 Směr Holice, R 11 Smiřice 

a Předměřice nad Labem, R 11 směr Třebechovice pod Orebem, silnice I.třídy č.308 směr 
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Slatina, R 37 směr Pardubice, silnice I.třídy 333 směr Plačice s moţností následného vyuţití 

D11 směr Praha, silnice I.třídy směr Chlumec nad Cidlinou. 

11.5  Výpočet evakuace 

Celková doba potřebná na přemístění ohroţeného obyvatelstva, které vyuţije k evakuaci 

prostředků DP města Hradec Králové, bude spočítána dle níţe uvedených rovnic. Autobusy 

započnou s odvozem po 4 hodinách od vyhlášení evakuace, proto bude nutné tuto dobu 

k výslednému času připočítat. Po 4 hodinách bude k dispozici 80 autobusů. Z toho 58 

autobusů s kapacitou 45 osob a 22 autobusů s kapacitou 60 osob. Kapacity byly zvoleny 

s ohledem na fakt, ţe evakuované osoby, budou mít sebou také evakuační zavazadlo. 

Čas 4 hodin byl stanoven DP města Hradec Králové – čas potřebný k ukončení běţné 

autobusové dopravy po území města a také s ohledem na situaci, ţe v době vyhlášení 

evakuace, se všichni občané nemusí nacházet ve svých domovech. Navíc ohroţené osoby 

nebudou mít připraveno evakuační zavazadlo.  

Rovnice vyuţité k propočtu evakuace osob [17]:  

 

Rovnice 1 - doba manipulace při nástupu osob 

n

n
o

m
t

 
 

m = počet míst v autobuse 

on = mnoţství osob, které stihnou nastoupit během 1 minuty 

tn = doba manipulace při nástupu (min) 

 

Rovnice 2 - výpočet doby jízdy autobusu do ES 

60*
1v

L
TE

 

TE =  je doba jízdy autobusu v minutách 

L = ujetá vzdálenost (km) 

V1 = rychlost jízdy autobusu do ES (km/h) 
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Rovnice 3 - doba manipulace při výstupu osob 

vo

m
tv

 

tv = doba manipulace při výstupu (min) 

m = počet míst v autobuse 

ov = mnoţství osob, které stihnou vystoupit během 1 minuty 

 

Rovnice 4 - doba jízdy z ES na určené shromaždiště 

60*
2v

L
TS

 

TS =  je doba jízdy autobusu v minutách 

L = ujetá vzdálenost (km) 

V2 = rychlost jízdy autobusu na shromaţdiště (km/h) 

 

Rovnice 5 - doba jízdy autobusu do ES s více než 1 zastavením 

vnj tnt
v

L
T *60*

1  

Tj = doba jízdy autobusu v minutách 

L = ujetá vzdálenost (km) 

V1 = rychlost (km/h) 

tn = doba manipulace při nástupu (min) 

n = počet zastavení 

tv = doba manipulace při výstupu (min) 

 

Čas, který byl vypočítán pro dobu nástupu a výstupu osob do/z autobusu, je pouze orientační. 

Můţe se měnit v závislosti na přepravovaných osobách (věk, fyzická kondice). 

Podrobný propočet evakuace ohroţených osob, z jednotlivých sektorů do evakuačních 

středisek, je uveden v Příloze – S. 
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11.6  Vyhodnocení výsledku výpočtu 

Jak vyplynulo z výpočtu v Příloze – S, je doba evakuace přímo úměrná počtu evakuovaných 

obyvatel a vzdálenosti ES. Celkový čas potřebný k evakuaci obyvatelstva, ohroţeného 

zvláštní povodní je zhruba 8 hodin od vyhlášení evakuace. Bylo využito 53 autobusů (z 

celkového počtu 80 autobusů) DP města Hradec Králové, z toho 31 autobusů s kapacitou 45 

míst a 22 autobusů s kapacitou 60 míst. Autobusy městské hromadné dopravy budou následně 

pokračovat v přepravě vyevakuovaného obyvatelstva do předem určených PS, kde bude 

připraveno ubytování a stravování. Příjmová střediska a jejich rozdělení pro jednotlivé 

sektory jsou uvedena v Příloze – O. Po šesti hodinách od vyhlášení evakuace budou 

prostřednictvím ČD přistaveny dvě vlakové soupravy. Jedna souprava s kapacitou 1300 osob, 

na nádraţí Hradec Králové – Slezské předměstí. Odtud budou lidé odvezeni do PS na území 

města Třebechovice pod Orebem. Druhá vlaková souprava s kapacitou 2000 osob, bude 

přistavena na ţelezniční stanici Hradec Králové - Hlavní nádraţí. Z této stanice budou lidé 

přemístěni do PS na území města Pardubice. Po 9 hodinách od vyhlášení evakuace bude 

provedena kontrola uzavřené oblasti. Kontrolu budou provádět orgány odpovědné za evakuaci 

v součinnosti s policií, městskou policií a hasičským záchranným sborem. 



64 

 

12  Zpětné osidlování 

Rychlost zpětného osidlování souvisí s mnoţstvím sil a prostředků, které se podílejí na 

obnově území. Zvláštní povodně se často vyskytují společně s povodněmi přirozenými, proto 

lze předpokládat, ţe bude zasaţeno nejen území města Hradec Králové, ale i další území 

kraje. Tím dojde ke štěpení sil a prostředků určených k likvidaci následku výše uvedené 

mimořádné události. Čas potřebný pro obnovu základních funkcí města Hradec Králové je 

velmi ovlivněn faktem, ţe zůstane plně zachována dopravní infrastruktura.  

12.1  Státní pomoc při obnově postiženého území 

Při obnově území postiţeného MU, na základě které byl vyhlášen stav nebezpečí nebo 

nouzový stav, lze vyuţít pomoci státu: Rozsah a způsob pomoci je specifikován zákonem č. 

347/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území 

postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou a zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Jedná 

se o strategii obnovy území, která je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva 

financí. Cílem je obnova základních funkcí v území, příjemci státní pomoci jsou kraje, obce a 

další právnické a fyzické osoby. Základní podmínkou pro poskytnutí pomoci je doloţení, ţe 

ţadatel není schopen vlastními prostředky obnovit majetek slouţící k zabezpečení základních 

funkcí v území. Forma poskytování státní pomoci vychází z rozpočtových pravidel. 

Předběţné vyhodnocení nákladů na obnovu postiţeného území se provádí dle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náleţitosti přehledu o 

předběţném odhadu nákladů na obnovu majetku slouţícího k zabezpečení základních funkcí v 

území postiţeném ţivelní nebo jinou pohromou. Vyhodnocení provádí pověřená osoba. 

Fond Solidarity Evropské unie 

V důsledku rozsáhlých povodní, které v roce 2002 postihly několik evropských zemí, byl 

nařízením Rady Evropské unie zřízen Fond solidarity Evropské unie. Fond slouţí k pokrytí 

části veřejných výdajů států postiţených velkými katastrofami. Pomoc z Fondu solidarity 

slouţí pro [38]: 

 okamţitou obnovu provozuschopnosti infrastruktury a závodů v oblasti energetiky, 

vodohospodářství a zpracování odpadních vod, telekomunikací, dopravy zdravotnictví 

a vzdělání 

 zajištění provizorního ubytování a financování záchranných sluţeb tak, aby byly 

uspokojeny nejnaléhavější potřeby postiţeného obyvatelstva 
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 okamţité zabezpečení preventivní infrastruktury a opatření k bezprostřední ochraně 

kulturního dědictví 

 okamţité vyčištění oblastí postiţených katastrofou, včetně přírodních zón. 

12.2  Likvidace následků zvláštní povodně 

Činnost krizových orgánů na všech úrovních se zaměří na [2]: 

 zabezpečení ochrany zdraví a ţivotů postiţeného obyvatelstva v podmínkách 

nouzového přeţití  

 zabezpečení zdravotnické a hygienické sluţby i na postiţeném území 

 vyhledání a identifikaci zemřelých a poskytnutí bezodkladných pohřebních sluţeb 

 vyhledání a identifikaci uhynulých zvířat a volně ţijící zvěře 

 zabezpečení adresnosti poskytované humanitární pomoci 

 komplexní zabezpečení pořádkové sluţby 

 vyţádání všech dostupných mechanizačních a technických prostředků k provedení 

likvidačních a obnovovacích prací 

 zabezpečení neodkladného odpadového hospodářství 

 stanovení prozatímních depozit pro velké mnoţství kontaminovaného odpadu 

(mechanický, ţivočišný, rostlinný) 

 obnova funkčnosti kanalizačních sítí a čističek odpadních vod 

 průběţně informovat obyvatelstvo o všech příslušných opatřeních prostřednictvím 

hromadných sdělovacích prostředků. 

12.3  Doporučené činnosti  

Po poklesu (opadnutí) velké vody, odvolá předseda povodňové komise III. a II. SPA. Při 

vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) je třeba dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na 

zdraví a bezpečnost. Vyţádají se statici ke kontrole statiky objektů. Provede se dokumentace 

způsobených škod. O pomoc při odčerpávání vody ze sklepů zaplavených nemovitostí lze 

poţádat HZS anebo SDH. V případě, ţe byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie (hlavní 

uzávěr plynu) a lze předpokládat, ţe voda nebo vlhkost pronikla do energetických rozvodů, 

nesmí se tyto rozvody uvést do povozu aţ do doby, kdy budou překontrolovány, případně 

opraveny kvalifikovaným pracovníkem. Zabezpečí se vysoušecí technika pro vytopené 

nemovitosti. Pomocí proudové vody se odstraní vrstvy usazeného bahna. Zahájí se 

odstraňování škod a provede dezinfekce všech zaplavených obytných prostor. Všechen 

zaplavený materiál se postupně vynese na volné, vyčištěné a oschlé prostranství. Zaplavený 
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dřevěný nábytek se co nejdříve omyje čistou vodou a nechá se schnout. Je nutné zlikvidovat 

veškeré potraviny (včetně kompotů a konzerv s narušeným obalem) a polní plodiny, které 

byly zasaţeny vodou. Dále se zlikviduje uhynulé domácí zvířectvo, na hygienickou stanici se 

nahlásí úhyn cizích domácích a divokých zvířat. Opraví se poškozené oplocení proti vniknutí 

nepovolaných osob a zahájí se ostraha vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku 

občanů. Veškeré úklidové a obnovovací práce se provádí v ochranných pracovních 

pomůckách (např. vysoké holínky, ochranné rukavice), k pití a mytí je nutné vyuţívat pouze 

balenou vodou, jelikoţ voda můţe být do značné míry kontaminována látkami a biologickými 

patogeny, které jsou nebezpečné pro zdraví člověka. V následující tabulce je uveden přehled 

patogenů, které se v kontaminované vodě a bahně mohou vyskytovat. 

Tabulka 6 - přehled patogenů v kontaminované vodě [18] 

skupina  

Původce Onemocnění Organismů 

  virus hepatitidy A a B virová hepatitida (žloutenka) 

Viry Proviry virová gastroenteritida 

  Enteroviry   

  enterohemoragická E.coli   

  Shigella sp. bacilární úplavice, shigelóza 

  Salmonella typhi Tyfus 

Bakterie Salmonella paratyphi Paratyfus 

  Salmonella sp. Salmonelóza 

  Vibrio cholerae Cholera 

  Yersinia enterocolotica Yersinióza 

Cyanobakterie různé druhy  toxikózy a dermatitidy 

(sinice) Cyanobakterií   

  Cryptosporidium parvum Cryptosporidióza 

Prvoci Gyardia duodenalis Giardióza 

  Entamoeba histolytica Amébiáza 

 

Mezi velmi závaţné onemocnění, které se pravidelně vyskytuje v souvislosti s povodněmi a 

následnými likvidačními pracemi, patří Leptospiróza. Jedná se o onemocnění, které je 

přenosné ze zvířat na člověka, přenášejí ho zejména hlodavci. Způsobuje ho bakterie rodu 

Leptospira, kterou kontaminovaná zvířata vylučují močí. Bakterie se do lidského těla mohou 

dostat porušenou kůţí nebo prostřednictvím sliznic.  

Onemocnění se projevuje řadou příznaků, někdy můţe dokonce probíhat zcela skrytě. 

Většinou se příznaky podobají chřipce a trvají pouze několik dnů. Po inkubační době, která 

trvá 1-2 týdny se objeví první fáze onemocnění s typickými vysokými horečkami 40°C, 



67 

 

zimnicí a třesavkou, bolestmi hlavy a svalů. Objevují se bolesti břicha a nevolnost, někdy také 

psychotické projevy - halucinace a sklony k násilí. V druhé fázi se přidává bolest na hrudi, 

břicha, porucha funkce ledvin a změna psychického stavu, dochází k tuhnutí šíje. Nemoc 

postihuje játra, ledviny, dochází k poruše sráţení krve (krvácení z úst, nosu a sliznic). [18] 

 V Příloze - T jsou uvedeny základní hygienické zásady, které je třeba dodrţovat v záplavami 

postiţených oblastech. 

12.4  Obnova dodávek elektřiny 

Provozovatelem distribuční sítě elektrické energie je ve městě Hradec Králové Skupina ČEZ. 

Práce na obnově dodávek elektrické energie započnou hned po opadnutí vody. Budou 

rozvrţeny potupně, dle jednotlivých ulic. Bude třeba vyčistit zasaţené transformační stanice a 

kabelové skříně, provedou se revize a systém se opět uvede pod napětí. Pokud nedojde 

k poškození transformačních stanic, bude dodávka elektřiny obnovena do tří dnů. Pokud 

budou během zvláštní povodně poškozeny transformační stanice, podpěrné body nebo do 

značné míry zasaţeny kabelové skříně, bude obnova dodávek elektřiny plně zprovozněna 

do 10 dnů. Pro urychlení obnovy dodávek elektřiny je důleţitá spolupráce mezi techniky 

ČEZ a koncovými odběrateli. Odběratelé musí zpřístupnit kabelové skříně k revizi a 

přezkoušení. Přednostně se bude pracovat na obnově dodávek do zdravotních a sociálních 

zařízení.  

12.5  Obnova dodávek plynu 

Dodavatelem plynu pro území města Hradec Králové je společnost Východočeská 

plynárenská a.s., která je součástí společnosti RWE. Transport plynu můţe být narušen 

poškozením nebo zničením přepravní soustavy, distribuční soustavy, regulačních stanic a 

přímých plynovodů. K obnově dodávek plynu, je stejně jako u elektřiny, velmi důleţitá 

spolupráce mezi techniky a koncovými odběrateli, kteří musí zpřístupnit hlavní uzávěry 

plynu. Při obnově dodávek plynu jsou upřednostněny sociální a zdravotnická zařízení. 

Celkovou dobu obnovy dodávek plynu, v postiţeném území města Hradec Králové, lze 

předpokládat do 2 - 3 týdnů po opadnutí vody.  

12.6  Obnova dodávek pitné vody 

Voda vytváří základní podmínky pro ţivot. Podíl vody v lidském těle je zhruba 60%. Jak jiţ 

bylo uvedeno v kapitole 12.3 Doporučené činnosti, kontaminovaná voda obsahuje celou řadu 

látek a biologických organizmů, které mohou být nebezpečné a zdraví škodlivé. Proto je pitná 
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voda (hygienicky nezávadná – dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 252/2004 Sb., kterou 

se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody) při obnově území jedním ze základních prvků, bez kterého nelze území povaţovat za 

obyvatelné. 

Součástí krizového plánu kraje je zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Krajský úřad uzavře s vodárenským subjektem smlouvu o zabezpečení nouzového zásobování 

vodou a technické výpomoci. [19] 

Zdroje pitné vody pro region Hradec Králové jsou podzemní zdroje vody z oblastí: Litá, 

Třebechovice, Nový Bydţov, Třesice a Písek. Část pitné vody je nakupována z regionů 

Náchod – Pardubice. I tato voda pochází z podzemních zdrojů.  

V následující tabulce jsou uvedeny zdroje pitné vody včetně mnoţství odebrané vody za rok 

2010. 

Tabulka 7 - zdroje pitné vody [35] 

Zdroj pitné vody Množství odebrané vody 

Litá 6 429 000 m3 

Třebechovice – Bědovice 85 500 m3 

Polická křídová pánev   

(VaK) Náchod 489 000 m3 

Úpravna vody Nový Bydžov 229 000 m3 

Úpravna vody Chlumec n. Cidlinou 310 000 m3 

VaK Pardubice 980 000 m3 

 

V městě Hradec Králové je zajištěn rozvod pitné vody především Vodárenskou soustavou 

východní Čechy a několika dalšími menšími skupinovými vodovody. Jak vyplývá 

z předchozího odstavce, ţádný ze zdrojů pitné vody se nenachází na území města Hradec 

Králové, proto při zvláštní povodni nehrozí jejich kontaminace. Čerpací stanice úpravny vody 

Hradec Králové, která se nachází v ulici Víta Nejedlého, leţí mimo záplavovou oblast zvláštní 

povodně. Obnova dodávek pitné vody pro postiţené území, bude souviset tedy pouze 

na rychlostí obnovy elektroenergetiky.   

Za závaţnější problém se v tomto případě povaţuje obnova funkčnosti kanalizace pro odvod 

splaškových a odpadních vod. 
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13  Závěr 

Cílem práce bylo provést multikriteriální analýzu, pomocí které byly vyhodnoceny jednotlivé 

mimořádné události a následně se zaměřit na moţnost vzniku zvláštní povodně, včetně jejího 

dopadu. V důsledku ohroţení značného území města Hradec Králové a zhruba třetiny jeho 

obyvatel, byl vytvořen evakuační plán s navazujícím plánem nouzového přeţití, pro řešení 

nastalé situace. Podle provedených propočtů, bude moţné vyevakuovat ohroţené obyvatelstvo 

zhruba za 8 hodin. Tento výsledek se dá povaţovat za uspokojivý, neboť čelo průlomové vlny 

dorazí do oblasti za 11 hodin a 30 minut. Zadaný cíl práce byl splněn. 

V současné době je rozpracováno několik softwarových programů, které budou pracovat na 

počítačových modelech evakuace, jejím vyhodnocení a zhodnocení efektivity provedeného 

opatření. Výhodou těchto modelů je propočet velkého mnoţství moţných kombinací a 

porovnání se stanovenými parametry (podmínkami), specifickými pro danou evakuaci. Na 

Matematickém modelu pro řešení plošné evakuace, pracuje na VŠB-TUO Fakultě strojní pan 

doktor Dušan Teichmann, model byl představen jiţ v roce 2010 na konferenci Ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k časovému hledisku a stupni vývoje Matematického modelu, 

nemohl být program pro diplomovou práci vyuţit. V budoucnu není vyloučena spolupráce 

s panem doktorem Teichmannem a nalezení optimálního řešení právě prostřednictvím jeho 

programu.  

Diplomová práce bude vyuţita v následujících organizacích: Hasičský záchranný sbor 

Královehradeckého kraje, Magistrát města Hradec Králové a Dopravní podnik města Hradec 

králové. Tyto organizace poţádaly o diplomovou práci během jejího zpracování. 
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15 Seznamy 

15.1  Seznam použitých zkratek 

MU   mimořádná událost 

KS  krizová situace 

CO  civilní ochrana 

ES  evakuační středisko 

PS  příjmové středisko 

NATO  Severoatlantická aliance 

IZS   integrovaný záchranný systém 

SPA  stupeň povodňové aktivity 

TBD  technickobezpečnostní dohled 

VD  vodní dílo 

ORP  obec s rozšířenou působností 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

OPIS  operační informační středisko  

HZS  Hasičský záchranný sbor České republiky 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

NL  nebezpečná látka 

MV   Ministerstvo vnitra České republiky 

GIS  geografický informační systém 

MQ  minimální bilanční průtok 

QZPV  kulminační průtok 

QNEŠ  neškodný průtok 

pt  denní bilance 

DP  dopravní podnik 

PHM  pohonné hmoty 

VaK  vodovody a kanalizace 

KZOS  krajské zdravotnické operační středisko 

ZZS  zdravotní záchranná sluţba 

LZS  letecká záchranná sluţba 

PČR  Policie České republiky 
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RZP  rychlá zdravotní pomoc 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

Sb.  sbírky 

m n.m.  metrů nad mořem 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 
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