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Cílem diplomové práce je návrh metodiky, která doporučuje způsob provedení 

dlouhodobé plošné evakuace včetně zajištění nezbytné péče o evakuované osoby takovým 

způsobem, aby byl maximálním způsobem eliminován dopad mimořádné události na eva-

kuované osoby. V úvodní části se práce zabývá důsledky a rozdělením mimořádných udá-

lostí. Dále podrobněji rozebírá druhy a způsob provádění evakuace a zaměřuje se na identi-

fikaci nedostatků evakuace u nás a v zahraničí. Závěr je věnován návrhu metodiky, kterou 

lze použít při dlouhodobé plošné evakuaci od provedení varování až po zajištění nezbytné 

péče.  
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eliminated at the maximum. Opening part of the thesis deals with the consequences and 

emergency events division. Further it analyses various kinds of evacuation and its way of 
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and abroad. The methodology outline, which could be used for long-term global evacuati-

on from the caution to the necessary care provision, concludes the whole issue. 
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Úvod 

Havárie, mimořádné události a krizové situace jsou spojeny s životem na Zemi a je-

jich následky jsou mnohdy tragické. Proto, aby se těmto následkům předcházelo a minima-

lizoval se tak počet zraněných, usmrcených nebo postižených osob, je při realizaci zá-

chranných a likvidačních prací, zásadní také způsob provedení evakuace obyvatelstva 

z ohroženého území. Proces evakuace však zpravidla nekončí odsunem obyvatelstva ze 

zasaženého území, ale je důležité se o evakuované postarat i poté, tzn. poskytnout jim ne-

zbytnou péči. Jedná se například o převoz osob do evakuačních a přijímacích středisek či 

náhradních ubytoven. Dále je nutné zajistit, aby jim byla poskytnuta dostatečná zdravotní 

péče, potřebné množství pitné vody a potravin, ošacení, prostory k přespání či náhradní 

ubytování. 

Při přírodních nebo antropogenních mimořádných událostech může dojít k nedo-

statkům nebo chybnému provedení evakuace. Nejčastějšími příčinami mohou být nevyho-

vující bezpečnostní opatření technického charakteru, opožděné varování obyvatelstva, ne-

provedení evakuace, špatná koordinace a řízení evakuačních procesů nebo neposkytnutí 

nezbytné péče. Toto jsou hlavní nedostatky, ke kterým dochází jak u nás tak v zahraničí a 

lze jim v řadě případů předcházet.  

Na základě výše uvedených nedostatků v provádění evakuace nejen v České repub-

lice lze vytvořit doporučující postup, kterým je možno provést evakuaci správným a včas-

ným způsobem. Postup může dále doporučit provedení dlouhodobé plošné evakuace, včet-

ně zajištění nezbytné péče o evakuované osoby. A to takovým způsobem, aby byl maxi-

málním způsobem eliminován dopad mimořádné události na evakuované osoby, může být 

zpracován formou metodiky. 

Cíle diplomové práce 

1. Vyhodnotit způsob provedení evakuace při mimořádných událostech. 

2. Identifikovat nedostatky při provádění evakuace. 

3. Zpracovat metodiku pro zajištění nezbytné péče o evakuované osoby. 
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Rešerše 

Mezi základní zdroje, které byly pro tuto práci využity, se řadí zejména odborné li-

terární zdroje a internet. Především se jedná o: 

Literární zdroje 

 KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005, 140 s. ISBN 80-866-3470-1. 
1
 

- publikace, která řeší ochranu obyvatelstva a to v otázkách vzniku a vývoje ochra-

ny obyvatelstva v České republice, civilní ochrany, varování, evakuace, ukrytí, nouzového 

přežití, přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací 

 KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ ml. a Libor FOL-

WARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2., aktualiz. vyd. Ostrav: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7. 
2
 

- jedná se o 2. aktualizované vydání knihy Ochrana obyvatelstva; došlo 

k aktualizaci, doplnění a rozšíření údajů v oblasti ochrany obyvatelstva, jeho života, zdraví 

a majetku 

 SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ 

ml. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 

Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 166 s. ISBN 978-802-5129-890. 
3
 

                                                 
1
 KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bez-

pečnostního inženýrství, 2005, 140 s. ISBN 80-866-3470-1. 

2
 KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ ml. a Libor FOLWARCZNY. 

Ochrana obyvatelstva. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 177 

s. ISBN 978-80-7385-134-7. 

3
 SMETANA, Marek, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ a Danuše KRATOCHVÍLOVÁ ml. Havarijní 

plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 

166 s. ISBN 978-802-5129-890. 
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- pramen řešící problematiku příprav na možnost vzniku průmyslové havárie a její 

řešení; dále obsahuje a popisuje dokumenty z oblasti varování, evakuace, poplachové a 

povodňové plány 

 NAVRÁTIL, Leoš, Gustav ŠAFR, Renata HAVRÁNKOVÁ, Václav NAVRÁTIL 

a Ladislav SIROVÝ. Základy medicíny katastrof. Základy medicíny katastrof [on-

line]. 2008 [cit. 2014-03-19]. Dostupné z: http://zsf.sirdik.org/kapitola3/3-1-4-

evakuace-obyvatelstva 
4
 

- zdroj zaměřený na tématiku ochrany obyvatelstva; obsahuje komplexní informace 

z krizové medicíny a medicíny katastrof 

Právní rámec 

 zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci po-

skytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-

pisů 
5
 

- zákon pojednává o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci posky-

tované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů 

 zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
6
 

- zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, který 

vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje jeho složky a jejich působnost, působ-

nost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, apod. 

                                                 
4
 NAVRÁTIL, Leoš, Gustav ŠAFR, Renata HAVRÁNKOVÁ, Václav NAVRÁTIL a Ladislav SI-

ROVÝ. Základy medicíny katastrof. Základy medicíny katastrof [online]. 2008 [cit. 2014-03-19]. Dostupné 

z: http://zsf.sirdik.org/kapitola3/3-1-4-evakuace-obyvatelstva 

5
 Česká republika. Zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 

149 01 Praha: Ministerstvo vnitra, 2010, roč. 2010, 53. ISSN 1211-1244. Dostupné z: 

http://www.czda.cz/editor/filestore/File/Zakon%20o%20ZRS%20151_2010.pdf 

6
 Česká republika. Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. Praha, 2000. Dostupné z: 

www.hzscr.cz/soubor/239-2000-pdf.aspx 
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 zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů 
7
 

- zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonu, který je zkráceně nazýván 

jako krizový zákon 

 vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
8
 

- vyhláška o vzniku zařízení civilní ochrany, stanovení postupů pro informování 

obyvatelstva, zabezpečení systému varování, způsob provádění evakuace, apod. 

                                                 
7
 Česká republika. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. Praha, 2000. Dostupné z: 

http://storage.pozary.cz/2012/08/uz4f0c825e66544/obr5033614084307.pdf 

8
 Česká republika. Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. In: 

Sbírka zákonů. Praha, 2002. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx 
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1. Základní pojmy 

Mimořádná událost: „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, pří-

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

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“ 
6
 

Varování: základní opatření zajišťující ochranu obyvatelstva. K provedení této činnosti 

slouží jednotný systém varování a vyrozumění, který je technicky, provozně a organizačně 

zabezpečen vyrozumívacími centry, telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky varová-

ní a vyrozumění. 
8 

Evakuace: „evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodno-

ty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpeč-

ných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí.“ 
8
 

Evakuační středisko: „zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně 

platným rozeznávacím znakem civilní ochrany. Umísťuje se zpravidla v místě mimo eva-

kuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším 

postupu.“ 
8
 

Nezbytná péče: soubor opatření a úkolů, které chrání životy, zdraví a majetek osob. 

Řadí se zde například vyvedení osob z ohrožených objektů na volné prostranství, převoz 

do evakuačních středisek, poskytnutí zdravotní a psychologické pomoci, zajištění pitné 

vody, potravin, hygienických potřeb, ošacení, prostorů k přespání, apod.  
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2. Mimořádná událost 

Obecně lze mimořádnou událost definovat jako negativní jev, jehož následky mo-

hou ohrozit životy a zdraví osob, majetek a životní prostředí. Definice mimořádné události, 

která vychází ze zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla už definována v předchozí kapitole 

základních pojmů (viz kapitola Základní pojmy). 

2.1 Důsledky mimořádné události 

Mimořádná událost může být způsobena více faktory, od čehož se odvíjí i její roz-

sah a následky. Ve většině případů ovlivňuje a postihuje jednotlivce, skupiny obyvatel či 

celou společnost. K minimalizaci těchto následků slouží příslušná legislativa a organizační 

opatření. Mimořádné události jsou v poslední době častým jevem a jedná-li se například 

o mimořádné události přírodního charakteru, je druh události závislý na oblasti kde k ní 

dojde. Příkladem může být Česká republika, kde nejčastěji dochází k povodním (viz Obrá-

zek 1, 
9
). Naopak zemětřesení, vulkanická činnost, tornáda, apod. jsou jevem ojedinělým. 

Oproti Spojeným státům americkým, kde se hurikány a tornáda vyskytují v poměrně velké 

míře. Proto by měl mít každý stát tuto oblast určitým způsobem zajištěnou a opatřenou. 

 

Obrázek 1: Povodně v České republice 

                                                 
9
 hzscr.cz, oficiální web hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR)., [cit. 2014-04-

02]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/SCRIPT/ViewImage.aspx?physid=533679&docname=1307-04a.jpg 
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2.2 Základní rozdělení mimořádných událostí 

Mimořádná událost je dle ministerstva vnitra definována jako „událost nebo situace 

vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, havárie, nezákonnou činností, 

ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, 

která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami bezpečnostního systému podle 

zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je v současných právních předpisech ČR 

uváděna řada pojmů, jako jsou např. mimořádná situace, nouzová situace, pohroma, kata-

strofa, havárie.“ 
10

 

Klasifikace mimořádných událostí je rozdělena do dvou částí. První část tvoří mi-

mořádné události, které jsou způsobeny živou nebo neživou přírodou. Do této kategorie se 

pak řadí například povodně, požáry, zemětřesení, apod. (viz Obrázek 2, 
11

). Mimořádné 

události, které jsou způsobeny činností člověka, tzv. antropogenní mimořádné události, 

tvoří druhou část. 

 

Obrázek 2: Některé druhy mimořádných událostí 

 

Další kategorizace mimořádných událostí s uvedením některých jejich příkladů je 

uložena v příloze mimořádné události (viz Seznam příloh). 

                                                 
10

 Mimořádná událost: Informační servis, Pojmy. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2014 

[cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/mimoradna-udalost-851851.aspx 

11
 Blackgirlgreenworld.com , on-line časopis určený pro posílení sebevědomí afro-amerických žen, 

[cit. 2014-03-18]. Dostupné z: http://blackgirlgreenworld.com/wp-content/uploads/2011/09/natural-

disaster.jpg 
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3. Evakuace 

Chránit lidské zdraví, život a majetek je základem ochrany obyvatelstva. Mezi pro-

středky, které tento úkol plní, patří i evakuace obyvatelstva. Ta je chápána jako množina 

bezpečnostních opatření, které zajistí přemístění osob, zvířat a majetku z ohrožených ob-

lastí do vyhrazených bezpečných prostor. Jedná se o takové opatření, které se využívá pou-

ze tehdy, nelze-li zajistit účinnou ochranu obyvatelstva jiným způsobem. 
1
 

Týká se v podstatě všech osob, které se nacházejí v ohroženém území, kromě osob 

podílejících se na realizaci evakuace. Pro ochranu těchto osob a osob vykonávajících 

v ohroženém prostoru jinou neodkladnou činnost se plánují a provádějí nezbytná ochranná 

opatření. 
1
 

Nesmí se zapomínat i na evakuaci hospodářských zvířat a věcných prostředků. Zde 

je evakuace předurčena příslušnými orgány státní správy a samosprávy a její provedení je 

závislé na několika faktorech, kterými jsou 
1
: 

 charakter a časový průběh ohrožení, 

 použití varianty řešení evakuace a na okamžiku jejího zahájení, 

 souhlas velitele zásahu jednotek, které provádějí záchranné práce. 

3.1 Řízení, koordinace, vyhlášení 

Hlavním orgánem, který organizuje a koordinuje evakuaci, je hasičský záchranný 

sbor kraje, avšak vlastní zajištění evakuace je v kompetenci obecního úřadu. Existují dvě 

možnosti toho, kým bude evakuace vyhlášena 
2
: 

 jsou-li prováděny záchranné a likvidační práce, pak evakuaci osob organizuje sta-

rosta obce a to po dohodě s velitelem zásahu, případně starostou obce s rozšířenou 

působností, 

 je-li vyhlášen některý z krizových stavů: 

 při stavu nebezpečí je evakuace vyhlašována hejtmanem kraje, 
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 při nouzovém stavu je evakuace nařizována vládou a hejtman kraje pak 

zajišťuje provádění určených krizových opatření v rámci kraje, 

 za krizových stavů nařizuje a organizuje evakuaci z ohroženého území obce, staros-

ta obce. 

3.2 Rozdělení evakuace 

Evakuace se dělí dle rozsahu, doby trvání, na zvoleném druhu řešení ohrožení 

a způsobu realizace, do několika kategorií. 
1,

 
4
 

Dle rozsahu opatření se evakuace obyvatelstva dělí na 
1,

 
4,

 
12

: 

 evakuaci objektovou – jedná se o evakuaci osob z jedné budovy nebo z malého 

počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů 

a dalších objektů, které jsou ohroženy, do bezpečného prostoru. Tím obvykle bývá 

volné prostranství, nacházející se v blízkosti budov. 

 evakuaci plošnou – jde o evakuaci části obyvatelstva, celého urbanistického celku 

nebo většího územního prostoru. Může být realizována jako evakuace: 

 všeobecná – osoby jsou evakuovány při živelních pohromách a průmys-

lových haváriích, 

 částečná – osoby jsou evakuovány v případech vojenského ohrožení. 

 evakuaci všeobecnou – už z názvu vyplývá, že se jedná o evakuaci veškerého 

obyvatelstva, tzn., že platí pro všechny kategorie osob 

 evakuaci částečnou – tento druh evakuace zahrnuje evakuaci všech nebo pouze 

některých z následujících kategorií osob: 

 děti do 6ti let s individuálním doprovodem, 

                                                 
12

 PINDUR, Václav. Řešení evakuace zdravotnického zařízení. Ostrava, 2011. Bakalářská práce. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra ochrany 

obyvatelstva. Vedoucí práce doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D. 
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 děti od 6ti do 15ti let se společným doprovodem, 

 pacienti zdravotnických lůžkových zařízení, 

 osoby přestárlé a osoby tělesně postižené. 

Dle doby trvání se evakuace dělí na 
1,

 
4,

 
12

: 

 evakuaci krátkodobou – ohrožení není takového rozsahu, aby vyžadovalo dlou-

hodobé opuštění domova. To znamená, že pro evakuované obyvatelstvo není potře-

ba zajišťovat náhradní ubytování a opatření k zabezpečení nouzového přežití oby-

vatelstva. 

 evakuaci dlouhodobou – ohrožení nabývá takových rozměrů, kdy je potřeba zajis-

tit evakuovaným osobám dlouhodobý pobyt mimo domov. Pro obyvatelstvo, které 

nemá možnost jít do jiného vlastního ubytování či se ubytovat u rodiny a známých, 

je nutno zajistit náhradní ubytování, s tím spojené zajištění nouzového přežití, za-

bezpečení jejich základních životních potřeb, ukrytí či poskytnutí prostředků indi-

viduální ochrany. 

Z hlediska zvolené varianty řešení ohrožení se evakuace dělí na 
1,

 
4,

 
12

: 

 evakuaci přímou – je prováděna bez předchozího ukrytí evakuovaných osob. 

 evakuaci s ukrytím – je prováděna po předchozím ukrytí evakuovaných osob. 

Dle způsobu realizace se evakuace dělí na 
1,

 
4,

 
12

: 

 evakuaci samovolnou – proces evakuace není řízen a obyvatelstvo jedná podle 

vlastního úsudku, zda je před nebezpečím nutno uniknout. Tento způsob evakuace 

však může mít za následek zbytečné ztráty na životech, zdraví a majetku. Orgány 

odpovědné za evakuaci se snaží samovolnou evakuací kontrolovat a usměrňovat ji. 

 samoevakuaci – proces evakuace je řízen a evakuované osoby se přemísťují pouze 

s použitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky. 

 evakuaci se zajištěním dopravy – evakuace je řízena a evakuované osoby se pře-

mísťují nejen vlastními dopravními prostředky, ale také pěšky nebo pomocí hro-
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madných dopravních prostředků, které jsou zajištěny orgány pověřenými pro řízení 

evakuace. 

3.3 Základní pojmy provázané s evakuací 

V této kapitole je uveden seznam pojmů a jejich stručné vysvětlení, které jsou pro-

vázané s procesem evakuace. Mezi tyto pojmy patří především 
1,

 
4
: 

 evakuační zóna – území, které je ohroženo mimořádnou událostí, provádějí se na 

něm nezbytné záchranné práce a je nezbytné z tohoto území provést evakuaci oby-

vatelstva, 

 evakuační trasa – předem určená pozemní komunikace, která slouží pro provedení 

evakuace, 

 uzávěra – ohraničuje ohrožené území a označuje místo zabraňující vstupu nepovo-

laným osobám do evakuační zóny, 

 místo shromažďování – nachází se uvnitř nebo vně evakuační zóny a symbolizuje 

shromaždiště evakuovaných osob, které jsou pak dále přemísťovány do evakuač-

ních středisek, 

 evakuační středisko – pomocí platně rozeznávacího znaku civilní obrany zřetelně 

označený objekt, který se nachází mimo evakuační zónu a jsou v něm shromažďo-

vány evakuované osoby; je také výchozím bodem pro přemístění evakuovaných 

osob, které nemají domov a možnost vlastního ubytování, 

 přijímací středisko – zařízení, které je rovněž jako evakuační středisko označeno 

platným rozeznávacím znakem civilní obrany a slouží pro evidenci a informování 

evakuovaných osob a jejich přerozdělování do cílových příjmových obcí, 

 místo nouzového ubytování – předem smluvně zajištěný nebo určený objekt 

v cílovém místě přemístění sloužící k přechodnému náhradnímu ubytování evakuo-
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vaných osob; za místo nouzového ubytování mohou být považovány i dobrovolně 

nabídnuté domácnosti občanů (viz Obrázek 3, 
13

), 

 

Obrázek 3: Postup evakuace 

 

 evakuační zavazadlo – každá evakuovaná osoba by měla mít své vlastní evakuační 

zavazadlo, jehož hmotnost by v případě, že se budou osoby evakuovat pěšky, ne-

měla překročit 25 kg u dospělých a 10 kg u dětí; bude-li evakuace provedena po-

mocí vlastního dopravního prostředku, není jeho váha omezena; přibližný obsah 

evakuačního zavazadla je uveden na následujícím obrázku (viz Obrázek 4, 
14

). 

                                                 
13

 Ochrana obyvatelstva, 2. vydání. KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ 

ml. a Libor FOL-WARCZNY. ISBN 978-80-7385-134-7., [cit. 2014-04-02]. Vlastní úprava 

14
 hzscr.cz, oficiální web hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR)., [cit. 2014-04-

02]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/imgDetail.aspx?docid=21300447 
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Obrázek 4: Evakuační zavazadlo 
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3.4 Evakuace v Austrálii 

V Austrálii je evakuace chápána jako plánovaný přesun lidí z nebezpečné či poten-

ciálně nebezpečné oblasti do oblasti bezpečnější. Jedná se o bezpečnostní strategie, které 

oddělují osoby od nebezpečí. V případě nouze je hlavním koordinátorem policie. Mezi 

další pomocné orgány patří také australská organizace CFA (Country Fire Authority), která 

zajišťuje dobrovolnickou, požární a záchrannou službu. 
15

 

Evakuace se doporučuje pouze v případě, že jsou osoby hrozbou bezprostředně 

ohroženy a může-li být evakuace provedena bezpečně. V tomto ohledu se mohou vyskyt-

nout některé okolnosti, za kterých není možné bezpečnou evakuaci provést. Proto je zapo-

třebí hledat jiné alternativní možnosti ochrany obyvatelstva. V případě rychle se pohybují-

cích mimořádných událostí je včasné varování nebo doporučení k evakuaci jednou z nejdů-

ležitějších součástí ochrany obyvatelstva. 
15

  

Jako základní doporučení a nejbezpečnější postup pro každého obyvatele je, aby 

odešel z ohrožené oblasti dřív, než nastane stav nouze. 
15

 

O rozdělení a jednotlivých typech mimořádných událostí je již věnována kapitola 

(viz Mimořádná událost). Každopádně právě podle rozsahu a taky druhu mimořádné udá-

losti se zvažuje, zda bude evakuace nařízena či nikoli. Tyto mimořádné události mohou 

zahrnovat požár, povodně, bouře, sesuvy půdy, chemické nebezpečí, apod. Pokud se bude 

jednat například o lesní požár, neměl by člověk vyčkávat na výzvu k evakuaci, ale sám by 

měl v předstihu opustit ohroženou oblast. 
15

 

Informování obyvatelstva 

Jak se mohou lidé dozvědět, že budou evakuováni? Především by měli být ostražití 

ve dnech, kdy oblast sužují extrémní povětrnostní podmínky či vysoká vedra, která mohou 

zapříčinit vznik rozsáhlých požárů. Mezi hlavní zdroje, které zajišťují informování obyva-

telstva, patří nouzové vysílání místního rozhlasu ABC, komerční rozhlasové stanice a sta-

nice určené rozhlasovou komunitou stanic nebo televizní vysílání stanice SKY NEWS. 
15

 

                                                 
15

 Evacuation: Information about evacuating in the event of an emergency. Remember – leaving ear-

ly is always the safest option. Country Fire Authority (CFA) [online]. 2012 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

http://www.cfa.vic.gov.au/plan-prepare/evacuation/ 
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Osoby neslyšící, nedoslýchavé, nebo osoby, které mají vadu řeči, mohou kontakto-

vat VBIL (Victorian Bushfire Information Line) prostřednictvím příslušných telefonních 

čísel. 
15

 

Nouzové varování mohou osoby obdržet z mnoha dalších zdrojů, jako jsou telefo-

ny, Emergency Alert (pevné linky a SMS), webové stránky záchranné služby, z místní vol-

by jako „doorknocking“ (osobní informování obyvatel tzv. klepáním na dveře), nebo 

z policejních auto-reproduktorů. 
15

 

Postup při evakuaci 

Prvořadým úkolem, pokud to časová rezerva dovolí, je zabezpečit svůj prostor. Dá-

le by měly osoby postupovat podle pokynů obsažených v evakuačním doporučení a ve 

všech směrech podle pokynů od záchranné služby. 
15

 

Mezi hlavní věci, které by si člověk měl s sebou vzít, patří 
15

: 

 léky, 

 ochranné oděvy, 

 pitná voda, 

 osobní doklady totožnosti, 

 nabíječku pro mobilní telefon, 

 bateriemi napájené rádio, 

 převlečení a osobní hygienické potřeby. 

Místo, kam by se měly osoby evakuovat, je obsaženo v informaci o varování oby-

vatelstva. V tomto varování je také informace o doporučené trase. Jakmile jsou osoby eva-

kuovány na bezpečné místo, z důvodu registrace mohou být požádány o doklady s osobní-

mi informacemi. 
15

 

Může nastat případ, kdy vlastní plán evakuace nelze provést. Důvodem může být 

například absence dopravního prostředku, kdy je potřeba opustit ohroženou oblast. Proto je 

důležité mít alternativní plán. Jako je třeba opuštění ohrožené oblasti společně se svými 
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sousedy, nebo se spojit s rodinou, známými nebo přáteli, kteří osobám postižených událostí 

s evakuací pomohou. 
15

 

 

Obrázek 5: Proces evakuace 
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Výše uvedený obrázek (viz Obrázek 5, 
16

) znázorňuje obecný popis evakuace aus-

tralské univerzity. Popisuje tuto činnost 
17

: 

 při zaznění alarmu evakuace, nebo na základě pokynu pracovníků nouzové kontro-

ly, okamžitě ukončit veškerou činnost a zabezpečit osobní cennosti, 

 napomáhat jakékoli osobě, která se ocitá v bezprostředním nebezpečí; avšak pouze 

tehdy, pokud je to bezpečné, 

 je-li to možné a není tím ohrožena vlastní bezpečnost, je vhodné zajistit jakoukoliv 

činnost nebo proces, který by se mohl stát nebezpečným a způsobit poškození pří-

stroje; jedná se především o stroje a zařízení, které jsou, z důvodu evakuace, pone-

chány bez dozoru, 

 jednat v souladu s pokyny, které jsou vydány nouzovým řídícím personálem 

a okamžitě evakuovat budovu, 

 pomáhat s evakuací zdravotně postižených osob, 

 je-li důvodem evakuace požár, nepoužívat výtah, 

 klidný přesun na předem určený shromažďovací prostor a tento prostor neopouštět, 

dokud není řídícím personálem nařízeno, 

 postupovat podle pokynů pracovníků havarijních služeb a univerzitních pracovníků. 

Nouzové postupové diagramy jsou umístěny v každé budově po celém areálu. Tyto 

diagramy vyznačují nouzové východy, umístění nouzových prostředků (například hasicí 

přístroje, apod.), mapy s únikovými cesty a nouzové shromažďovací prostory 
17

. 

                                                 
16

 latrobe.edu.au., La Trobe University, Melbourne Victoria Australia., Study an undergraduate or 

postgraduate course or degree at La Trobe University and address the world's biggest challenges., [cit. 2014-

04-02]. Dostupné z: http://www.latrobe.edu.au/emergency/emergency-information-documents/Emergency-

evacuation-procedures-general.pdf 

17
 Emergency evacuation procedures - general: Emergency information. La Trobe University, Mel-

bourne Victoria Australia [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

http://www.latrobe.edu.au/emergency/procedures/evacuation 
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Evakuační postupy pro osoby se zdravotním postižením 

Pomáhat s evakuací zdravotně postiženým osobám by měla být povinnost každého 

člověka, který je toho schopen. Opět se jedná o postupy a doporučení z australské univerzi-

ty. V těchto postupech se uvádí zejména 
18

: 

 určí se osoba, která bude poskytovat pomoc a podporu zdravotně postiženému ko-

legovi; pomůže mu při evakuaci z budovy, přemístění do bezpečné zóny a vyčká 

s ním na pomoc od členů havarijní skupiny nebo personálu nouzových služeb, 

 člověk určený k poskytování pomoci zdravotně postižené osobě, by s touto osobou 

měl zůstat, dokud není situace zcela bezpečná nebo dokud není povinnosti zbaven, 

 správce budovy přiřadí na každé podlaží dozorce; ten pak bude dohlížet a kontrolo-

vat, zda je pomoc osobám se zdravotním postižením poskytována, nebo s evakuací 

zdravotně postižených osob sami pomůžou, 

 hlavní správce rovněž zajistí, že bude-li potřeba zásahu pracovníků záchranné služ-

by, aby byli tito pracovníci včasně informováni a kontaktováni. 

Samovolná evakuace 

Samovolná evakuace je dobrovolné rozhodnutí každého člověka. Důležité je však 

vždy myslet na to, že když se rozhodne, že evakuaci neprovede, můžete tím ohrozit nejen 

svůj život, ale i životy své rodiny. 
15

 

Návrat osob zpět domů je určen policií nebo záchrannými službami. Ty poradí, kdy 

je bezpečné se vrátit do domova. Lidé by se neměli vracet, dokud nejsou upozorněni, že je 

to bezpečné. 
15

 

Osobní bezpečnost 

Pro zjišťování aktuálního dění je vhodné pokračovat v poslouchání nouzového vy-

sílání rozhlasových stanic nebo jiného nouzového vysílání. Mezi další důležité prvky 

                                                 
18

 Evacuation procedures for people with a disability: Emergency information. La Trobe University, 

Melbourne Victoria Australia [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

http://www.latrobe.edu.au/emergency/procedures/disability 
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v osobní bezpečnosti patří například opatrná jízda. Je důležité si uvědomit, že v případě 

požáru kouř sníží viditelnost na silnicích. Při špatných povětrnostních podmínkách mohou 

být silnice blokovány stromy, spadlým elektrickým vedením, atd. Podobně tomu může být 

u povodní, kdy mohou být zablokovány některé trasy, mosty a důležité pozemní komuni-

kace. V případě, že se osoby evakuují pěšky, vyvarovat se přechodu přes záplavovou vodu. 

Nikdy se nepohybovat v blízkosti spadlého elektrického vedení u silnice, apod. 
15

 

Všechny tyto opatření by si měl člověk uvědomit a pamatovat z toho důvodu, že 

přítomnost policie nebo jiných zásahových služeb v průběhu evakuace nelze vždy zaručit 

a také si zapamatovat, že tzv. „leaving early“ (včasné opuštění ohrožené oblasti) je vždy 

bezpečnější možnost záchrany života, než vyčkávání. 
15

 

3.5 Evakuace v USA 

Podle práv a právních definic Spojených států amerických je povinná evakuace 

proces, kdy je úředníky krizového řízení kladen maximální důraz na podporu evakuace 

a na zajištění potenciálně postižených oblastí. 
19

 

Povinná evakuace je orgány chápána jako ochranné opatření, které chrání obyvatel-

stvo před některými mimořádnými událostmi a situacemi, kdy jsou ohroženy lidské životy, 

jejich zdraví a majetek. Takovéto mimořádné události, které vyžadují povinnou evakuaci, 

jsou povodně, úniky toxických plynů, rozsáhlé požáry a bahenní proudy. 
19

 

V případě, kdy katastrofa udeří, je nejlepší reakcí dostat se rychle pryč. Tato sku-

tečnost je doporučována profesionály z oblasti krizového řízení. Ti pomáhají, plánují a radí 

postiženému obyvatelstvu, aby se včasně evakuovalo. Nicméně, mnoho osob tato doporu-

čení o samovolné evakuaci, přehlíží. Dochází tak ke zbytečným ztrátám na životech. 
20

 

 

                                                 
19

 Mandatory Evacuation Law & Legal Definition. USLegal: Legal Definitions Legal Terms Dictio-

nary [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://definitions.uslegal.com/m/mandatory-evacuation/ 

20
 BOHANNON, David. "Fight or Flight:" On Enforcing Mandatory Evacuations. ABA American 

Bar Association [online]. 2011 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

http://www.americanbar.org/publications/law_practice_today_home/law_practice_today_archive/april11/figh

t_or_flight_on_enforcing_mandatory_evacuations.html 
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Právní řad pro povinnou evakuaci 

Každý stát má konkrétní zákonné opatření, které jeho guvernér přijímá při útoku 

nebo mimořádné události. Navíc většina států přijala zákony výslovně povolující použití 

policejních pravomocí, jako je evakuace v případě nouze nebo mimořádné události. Příkla-

dem může být, kdy požární náčelník nařídí evakuaci osob z hořící budovy, nebo osob 

v nepřiměřené blízkosti ohně. Stanovy dávají mimořádné pravomoci guvernérům jednotli-

vých států. Uvádějí oprávnění k evakuaci, nebo k zachování veřejné bezpečnosti a dobrých 

životních podmínek. Stejně tak jako hasič, může nařídit evakuaci pro zachování veřejné 

bezpečnosti a dobrých životních podmínek, guvernér. 
20

 

Povinná evakuace 

Povinná evakuace je spojena s obecným právem. V případě neuposlechnutí povinné 

evakuace se začíná jednat dle příslušných zákonů a evakuačních řádů. Ve státech, jako je 

Maryland a Kalifornie, byly tyto přestupky kodifikovány jako trestný čin. Takže člověk, 

který odmítá evakuaci, páchá trestný čin a může být zatčen, což znamená, že policie může 

tuto osobu zbavit svobody a přemístit ji na jiné místo, tzv. evakuovat ji. Proti tomuto jed-

nání bylo vzneseno několik žalob, především při událostech s hurikánem Katrina. Několik 

orgánů bylo žalováno za neoprávněné zatčení, neoprávněné věznění a porušování občan-

ských práv. 
20

 

Politické důsledky povinné evakuace vyvolávají otázky, zda by nebylo lepší vydat 

povinný evakuační řád. Mezi nejpraktičtější důvody pro vydání povinného evakuačního 

řádu patří evakuace osob, které se samy dobrovolně evakuovat nemohou. Tento nedostatek 

byl také označen jako jeden z hlavních pro evakuaci během hurikánu Katrina. 
20

 

Ale vinu na ztrátách na životech nemají pouze orgány krizového řízení, ale taky 

samotní obyvatelé. Vždy se totiž najdou tací, kteří se nechtějí evakuovat a to bez ohledu na 

to, jak zdvořile jsou požádáni, nebo kolik autobusů mohou mít k dispozici. Příkladem mů-

že být Kalifornie, která zažila mnoho požárů. Někteří obyvatelé přehlíželi závažnost situa-

ce a spoléhali se na vlastní štěstí. Severní Karolína a Texas v tomto ohledu razí cestu tak, 

že lidé, kteří odmítají rozkaz k evakuaci, jsou občanskoprávně odpovědní za náklady na 

pozdější záchranu. Zároveň je pak potřeba brát ohled na to, že taková záchrana nemusí 

přijít vůbec. Ve Virginii platí tzv. „Magic Marker", tzn., že když občané odmítají evakuaci, 

jsou povinni napsat své číslo sociálního zabezpečení z toho důvodu, aby jejich ostatky 
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mohly být identifikovány. Poté se většina lidí rozhodne odejít. Úřady se řídí heslem, že 

hrozba je lepší motivací, než skutečné použití. 
20

 

V otázce povinné evakuace v USA nebyla před hurikánem Katrina věnována dosta-

tečná pozornost. Evakuace by měla být vládní povinností. Vláda by také měla poskytovat 

kritické zdroje, stejně jako se intenzivně a trvale snažit přesvědčit neochotné občany opus-

tit své domovy v případě mimořádných událostí. 
21

 

Právní a etické základy povinné evakuace 

Většina státních zákonných systémů uděluje pravomoc guvernérům. V Louisianě je 

typické, že uděluje guvernér moc pro přímou evakuaci a donutit k ní celou nebo část popu-

lace z ohrožené oblasti v rámci státu, pokud to považuje za nezbytné pro zachování života. 

21
 

Ve Spojených státech a územích ohrožených hurikány, vydání evakuace spouští po-

skytování různých služeb. Zákon v těchto státech vydává tato opatření jako prostředek ke 

snížení zranitelnosti lidí, nebo pro poskytnutí jejich péče a blaha. V mnoha státech je vy-

dání těchto opatření závislé na guvernérovi, který vyhlásí stav nouze. Zákon Stafford také 

opravňuje amerického prezidenta, aby zajistil evakuovaným osobám dočasné bydlení 

zdarma po dobu dvanácti měsíců. 
21

 

Prosazování evakuace 

Morální a pragmatické důvody jsou takové, že povinná evakuace neznamená fyzic-

kou sílu, ale úředníci by měli být povinni k prosazení používat různé nefyzické prostředky. 

Nejšetrnější strategií by bylo, kdyby byl kontakt s lidmi zprostředkován prostřednictvím 

„911“ volání (upozornění na naléhavou potřebu opustit svůj domov). Tyto výzvy by měly 

být také pro obyvatele, u kterých není evakuace požadována. Tím by se minimalizoval 

problém tzv. stínové evakuace. Což znamená, že lidé, kterým nehrozí nebezpečí, se i přesto 

začnou evakuovat a vyrazí na vozovky. Stínová evakuace tak může vést k dopravním zá-

cpám. 
21
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Příprava pro speciální potřeby lidí 

Lidé, kteří potřebují zvláštní pomoc v případě nouze, lze sledovat pomocí registru 

nebo databáze spravované státem. Například na Floridě existuje registr osob s tělesným, 

mentálním a smyslovým postižením. Tento registr obsahuje data z několika agentur a kaž-

doročně je aktualizován. Registrace umožňuje občanům možnost zapsat své adresy domů, 

které pak budou sloužit při záchranných operacích. Stát New York udržuje dobrovolný 

registr. Avšak takovéto registry mnoho států neudržuje. 
21

 

Náklady na evakuaci 

Povinná evakuace znamená obrovské ekonomické náklady vlád a jednotlivců. Pro-

tože ne všichni občané mají finanční zdroje nezbytné k evakuaci. Proto by jednotlivé státy 

měly zajistit určité zdroje. Poskytnout zdroje pro každého, kdo potřebuje náhradní dopra-

vu, přístřeší vybavené dostatečným množstvím jídla a vody. Povinná evakuace také stojí 

státní správy a samosprávy milióny dolarů z důvodu příplatků za práci přesčas, kterou vy-

konává policie a záchranné složky. Další oblastí, která utrácí nemalé množství financí, jsou 

dopravní odbory. Ty vynakládají peníze navíc za výstavbu silnic do jednosměrných evaku-

ačních tras a přichází o tržby z důvodu pozastavení výběru mýta. 
21

 

3.6 Evakuace v Japonsku 

Mezi nejčastější mimořádné události, které Japonsko postihují, patří zemětřesení 

a následné vlny tsunami. V této souvislosti byl vydán seznam opatření sloužící jako pre-

ventivní ochrana před zemětřesením. Uvádí postupy pro obyvatelstvo, které jsou spojeny 

především s evakuací. Dojde-li tedy k zemětřesení, lidé by se měli evakuovat do určeného 

evakuačního prostoru, který se nachází v jejich okolí. Ve většině případů jsou těmito eva-

kuačními prostory místní základní nebo střední školy. Samozřejmostí by měla být opatr-

nost, jelikož může docházet k hroucení bloků zdí a skel z okolních budov. Lidé by měli 

věnovat pozornost značením a poslouchat informace (televize, rozhlas, veřejný informační 

systém). Dále se shromáždit se svou rodinou nebo přáteli a zkontrolovat, zda jsou všichni 
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v bezpečí. Dodržovat nařízení a předpisy, dávat pozor na hygienu a nevstupovat do zniče-

ných domů. 
22

 

Evakuační prostor je chápan jako zařízení se soužitím více osob. V něm by pak lidé 

měli dodržovat předem daná pravidla, snažit se komunikovat s okolními japonskými obča-

ny a vzájemně s nimi spolupracovat. 
22

 

Existuje i tzv. denní příprava, což znamená preventivní připravenost obyvatel na 

katastrofu. Lidé by měli mít předem připravený evakuační materiál, vědět kde se v jejich 

okolí nachází evakuačního prostor a jaká cesta k němu vede (jelikož každá čtvrť má určený 

evakuační prostor), provádět kontrolu sousedů a také znát způsob jak kontaktovat svou 

rodinu a přátele. Mezi hlavní věci, které by obyvatelé měli mít připravené a měli by je mít 

uložené tak, aby k nim byl snadný a rychlý přístup, patří balené potraviny, voda a nouzové 

zásoby. Co se týče váhy evakuačního zavazadla, pro muže by měla být menší než 15 kg 

a pro ženy méně než 10 kg. Seznam nouzových zásob je uveden v následující tabulce (viz 

Tabulka 1). 
22

 

 

Tabulka 1: Nouzové zásoby 

NOUZOVÉ ZÁSOBY 

dostatečné množství jídla a vody na 7 dní 
balíček první pomoci (včetně nezbytných 

léků, které osoba užívá) 

svítilny/baterky/svíčky spací pytel/deka 

zápalky/zapalovač otvírák na konzervy, nůž 

přenosné rádio, baterie papír, ručník, mýdlo 

pas, cizinecká registrační karta oblečení, spodní prádlo 

peníze, vkladní knížka rukavice, lano, přilba 
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Bezpečnostní opatření 

Je-li pro danou oblast vydáno oficiální varování, znamená to, že v regionu může 

dojít k intenzivním otřesům a přílivovým vlnám. Proto je důležité provést příslušná bez-

pečnostní opatření, aby se zabránilo případným katastrofám. 
22

 

 

Tabulka 2: Bezpečnostní opatření 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

elektřina a plyn lze používat 

co nejméně a v případě největší potřeby telefony, mobily lze používat 

pitná voda lze používat 

školská zařízení přivést své děti ze škol a školek 

silniční doprava 

pro zachování otevřenosti evakuačních tras bude doprava 

regulována; doporučení: nepoužívat auta v případě, že bylo 

vydáno oficiální varování 

vlaky, železnice vystoupit na nejbližší bezpečné stanici 

autobusy, lodě trasy budou zrušeny a provoz bude zastaven 

nemocnice otevřeny pouze ambulantně 

 

Dále by měli lidé provádět opakované bezpečnostní kontroly kolem svých domovů, 

ale také uvnitř (odložit předměty z vysokých míst; připravit si vodu a hasicí přístroje; nosit 

helmy a chránit si tak hlavu; použít pohodlné oblečení a obuv; provést kontrolu nouzových 

zásob; apod.). 
22

 

V případě, že se jedná o nebezpečí přílivových vln a sesuvů půdy, měli by se oby-

vatelé v ohrožené oblasti okamžitě evakuovat, nejlépe hromadně. Při opouštění domovů, 

zanechat vzkaz, že jsou v bezpečí a uvést místo pobytu. 
22

 

Cvičení, vzdělávání a systém včasného varování 

Pravidelné vzdělávací a evakuační cvičení jsou vedeny obecními vládami jedenkrát 

za rok, během kterých se provádí rozsáhlé rozhodovací simulace. Existuje tzv. filozofie 
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„tsunami tendenko“, která se zakládá na důvěře, že každý člověk v komunitě ví, co v pří-

padě ohrožením tsunami dělat. A tím je okamžitá samoevakuace. Takže dostat se co nej-

rychleji z domova nebo z práce do evakuačního útočiště a nespoléhat na pomoc od ostat-

ních. 
23

 

Mezi další nástroje, kterými Japonsko v rámci připravenosti na zemětřesení dispo-

nuje, patří systém včasného varování. Jedná se o síť seismometrů, která umožňuje rychlou 

detekci zemětřesení, analyzuje rozsah a umožňuje odhad příchodu škodlivých vln. Tímto 

včasným varováním se získává dostatek času pro evakuaci lidí. 
23

 

Využití motorových vozidel při evakuaci 

Dopravní zácpy jsou při evakuaci významným problémem. Avšak po vydání bez-

pečnostních opatření, k této problematice v Japonsku nedochází. Pokud tedy došlo k mi-

mořádné události a evakuaci obyvatelstva, většina lidí tak přišla do evakuačních center 

pěšky. Navíc v případě tsunami je během evakuace použití vozidel zakázáno a to z důvodů 

24
: 

 možnosti vzniku dopravní zácpy, 

 přerušení dopravního značení během výpadku napájení, 

 špatný stav vozovky bezprostředně po zemětřesení, 

 evakuační místa se mohou rychle zaplnit vozidly, 

 pohyby po a v průběhu evakuace. 
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Brzký odchod z evakuačních středisek 

Například v Taro, ve městě s vysokým rizikem vzniku tsunami, zemřelo mnoho 

obyvatel poté, co se navrátili do města předčasně. Jelikož neviděli žádné vlny, vrátili se 

do svých domovů a to i přes varování místní vládní rady. Lidé by však měli zůstat na vy-

výšeném místě do té doby, dokud nebude varování zrušeno. Oficiální prevence katastrof 

ovšem poznamenává, že neexistuje žádný právní postih za předčasný návrat osob zpět do 

svých domovů, poněvadž na to mají ze zákona nárok a učinit tak mohou v kterémkoli 

okamžiku. 
25
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4. Péče o evakuované osoby 

Charakterizovat péči o evakuované osoby lze jako soubor služeb a prostředků, které 

slouží pro ochranu jejich zdraví, života a pro zabezpečení jejich základních životních po-

třeb. Nejedná se tak pouze o vyvedení osob z objektu na volné prostranství, které jim zajiš-

ťuje relativní bezpečnost, ale mnoho dalších úkolů, kroků a opatření, která s evakuací 

a nezbytnou péčí souvisí. Především se jedná o poskytnutí prvotní zdravotnické péče, pře-

voz osob do evakuačních středisek, nemocnic a příjmových středisek, poskytnutí dostateč-

ného množství pitné vody a potravin, náhradního ošacení, hygienických potřeb a neméně 

důležité poskytnutí psychosociální pomoci a informování evakuovaných osob o stavu situ-

ace. 

Tyto služby a prostředky zajišťují orgány pro řízení evakuace: 

 pracovní skupiny krizového štábu, 

 evakuační středisko, 

 přijímací středisko. 

 

Tabulka 3: Pracovní skupina krizového štábu 

PRACOVNÍ SKUPINA KRIZOVÉHO ŠTÁBU 

 řízení průběhu evakuace 

 

 koordinaci přepravy z míst shro-

maždování do evakuačních stře-

disek 

 řízení přepravy z nástupních sta-

nic hromadné přepravy do přijí-

macích středisek a dále do cílo-

vých míst přemístění 

 dopravní prostředky a jejich pře-

rozdělování 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 evaku-

ace 
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Tabulka 4: Evakuační středisko 

EVAKUAČNÍ STŘEDISKO 

 řízení přepravy z míst shromaž-

ďování do evakuačního střediska 

 vedení evidence a příjmu evakuo-

vaných osob a poskytování po-

moci při slučování rodin 

 přerozdělování evakuovaných 

osob do přijímacích středisek 

 zdravotnickou pomoc 

 podávání základních informací eva-

kuovaným 

 nocleh a ubytování pro evakuované, 

kteří se zdrží déle než 12 hodin 

 

 udržování veřejného pořádku 

 

Tabulka 5: Přijímací středisko 

PŘIJÍMACÍ STŘEDISKO 

 příjem evakuovaných osob 

 přerozdělování evakuovaných do 

cílových míst nouzového ubyto-

vání 

 zdravotnickou pomoc 

 podávání základních informací eva-

kuovaným osobám 

 

Jak již bylo v této práci zmíněno, evakuace je v celkovém pojetí chápana jako 

organizované a bezpečné zajištění přesunu velkého počtu osob z ohrožených míst do neo-

hrožených při dodržení časových limitů, ale i pořádku, zdravotnického zabezpečení, ne-

zbytného zásobování a dalších opatření. Avšak proces samotného řízení evakuace je velmi 

složitý. Musí se učinit několik zásadních rozhodnutí, na kterých se podílí větší počet sub-

jektů. 
4
 

Dalším zmíněným aspektem, který u evakuace vzniká, je psychologická stránka 

osob. A to nejen u osob evakuovaných, ale i osob v příjmových místech. Může docházet 

ke vzniku obav z nouzového ubytování, strach o opuštěná obydlí, apod. Proto je nutné dá-

vat přesné a úplné informace evakuovanému obyvatelstvu o tom, co ho čeká a na co se má 

připravit. Informace v průběhu evakuace jsou rovněž nezbytným předpokladem k zameze-

ní vzniku paniky. 
4
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5. Evakuace provedené ve vybraných zemích 

Pro výsledné porovnání jednotlivých zemí a určení nedostatků při evakuaci obyva-

telstva jsem si vybral konkrétní příklady evakuací provedených v cizině a u nás v České 

republice. 

5.1 Japonsko 

Jako názorný příklad plošné evakuace při rozsáhlé mimořádné události v Japonsku 

jsem zvolil havárii jaderné elektrárny ve městě Fukušima v roce 2011. 

Běžný provoz jaderné elektrárny byl nejprve narušen zemětřesením a následnou vl-

nou tsunami. Z těchto důvodů byl zastaven provoz elektrárny. Poté začalo docházet 

k dalším komplikacím, které na sebe navazovaly - zahřívání reaktorů, následné výbuchy, 

rozsáhlé požáry a úniky radiace. Vznikem této mimořádné události došlo kromě zamoření 

vesnic také ke kontaminaci půdy, jídla a vody.  

Z těchto důvodů bylo provedeno především: 

 vymezení ochranného pásma, které nabývalo rozměru 20 km okruhu od zdroje ne-

bezpečí; později bylo toto pásmo rozšířeno na 30 km okruh, 

 evakuace obyvatelstva nacházejícího se v této ohrožené oblasti; přibližný počet 

evakuovaného obyvatelstva byl 200 000. 

Jelikož se jednalo o masovou evakuaci, byli lidé evakuováni do evakuačních středi-

sek (viz Obrázek 6, 
26

) a dalších provizorních ubytoven, které byly rozměrově velice limi-

továny. Již po provedení evakuace bylo zřejmé, že lidé z nejvíce postižených oblastí budou 

nuceni své domovy opustit natrvalo. 
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Obrázek 6: Místo nouzového ubytování 

 

Tím intenzivněji se začala řešit otázka, co s takovým počtem lidí, kteří doživotně 

přišli o své domovy, dělat dál. Mezi návrhy, které by tento problém mohly částečně vyře-

šit, byl nápad inspirovaný modelem ekologického „zahradního města“ pocházejícího 

z Evropy. Principem takového města je vybudování obytné zóny, kde se bude nacházet 

velké množství zeleně a budovy s nízkým charakterem. 
27

 

Ovšem japonský národ a obyvatelstvo má silný vztah ke své historické kultuře, tra-

dicím a zvykům. Mezi ně patří i silná vazba na své domovy, které byly obývané už mnoho 

generací před nimi. Z toho důvodu může být přesun obyvatelstva do nových domovů 

a měst obtížným úkolem (např. 104letý muž, který měl silný vztah ke svému domovu, spá-

chal sebevraždu, když se dozvěděl, že má být evakuován a opustit tak svůj dům). I několik 

dalších obyvatel (především starších), kteří byli nuceni opustit své domy, se začalo vracet 

zpět, i přesto že oblast byla neustále zamořena a vysoce tím ohrozili své zdraví. 
27
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Avšak ne všichni obyvatelé podnikli tyto kroky dobrovolně. Jelikož evakuační cen-

tra a nouzové ubytovny v převážné většině přijímaly pouze ty osoby, které prošly testy 

na přítomnost radioaktivity, a lidé proto neměli jinou možnost, než se vrátit zpět do zamo-

řených rodných vesnic a domů. Mezi bezpečnostními opatřeními, kterými byly některé 

nouzové ubytovny opatřeny, byly například varovné cedule s nápisy „Kdo se nepodrobil 

testu na ozáření, nesmí dovnitř!“. Reakcí na tuto problematiku bylo udělování speciálních 

„certifikátů nezávadnosti“, které na požádání vydávali lékaři. Jednalo se o potvrzení, že 

daná osoba není radioaktivní, a tím nepředstavuje žádné riziko pro okolí. 
28

 

V problematice obyvatel, kteří zamořenou oblasti neopustili, nebo se do ní začali 

vracet, byla už i japonská vláda bezradná. Bylo totiž jasné, že stanovené ochranné pásmo 

je pro zdraví osob nebezpečné a představuje tak vysoké riziko. Zásoby jídla, nezávadné 

vody a léků v této oblasti, byly rovněž na nízké úrovni. Proto byla centrální vláda tamější-

mi úřady vyzvána k zlepšení zásobování. 

Evakuační střediska 

I přesto, že se jednalo o evakuaci značného množství lidí, bylo Japonsko schopno 

zřídit evakuační střediska a vést jejich provoz v dostatečné kvalitě (viz Obrázek 7, 
29

, Ob-

rázek 8, 
30

, Obrázek 9, 
31

, Obrázek 10, 
32

, Obrázek 11, 
33

, Obrázek 12, 
34

). 
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Především se jedná o oblasti:  

 ubytování a informování o stavu situace, 

 informování o osobách ubytovaných, zraněných, pohřešovaných, 

 zajištění lékařské péče, 

 zajištění pitné vody a potravin, 

 zajištění náhradního oblečení. 

 

Obrázek 7: Ubytování evakuovaného obyvatelstva 

 

 

Obrázek 8: Informování o stavu situace 
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Obrázek 9: Tabule s informacemi 

 

Obrázek 10: Lékařská péče 

 

Obrázek 11: Zajištění pitné vody a potravin 

 

Obrázek 12: Náhradní oblečení 
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5.2 Česká republika 

Vhodným příkladem rozsáhlé mimořádné události v České republice, ve které byly 

zahrnuty i evakuace velkého počtu lidí, jsou povodně v červenci 1997. 

Jednalo se především o nezvykle rychlý a dravý průběh povodní, které disponovaly 

obrovskou ničivou silou. Hladina toků a rozliv vody dosahoval extrémní úrovně. Během 

povodní došlo ke ztrátě několika desítek lidských životů, záplavě stovek měst a obcí, de-

vastaci koryt vodních toků, silnic, mostů, stovek domů a v konečném důsledku k finanční 

škodě desítek miliard korun. 
35

 

Dešťové srážky zasáhly především oblasti: 

 povodí horní Moravy (Jeseníky), 

 povodí řeky Bečvy (Moravskoslezské Beskydy), 

 Hostýnské vrchy, 

 Českomoravskou vrchovinu. 

Celkově muselo být při těchto povodních evakuováno okolo 80 tisíc obyvatel. 

Mnohé z nich připravila voda o střechu nad hlavou. Těmto lidem pak nezbylo nic jiné, než 

spoléhat na spolupráci s úřady a neziskovými organizacemi. 
36

 

Docházelo k výpadkům elektřiny, postupem času začaly docházet náhradní baterie, 

dopravní i telefonické spojení se navazovalo s velkými problémy. Lidé v zatopených ob-

lastech byli odřezáni od světa, tudíž centra pomoci nevěděla o jejich konkrétních potře-

bách. Obyvatelé, kteří byli evakuováni, měli neustále obavy o své domovy. Začaly se šířit 
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nepodložené informace a zvěsti, což neulehčovalo psychické stránce evakuovanému oby-

vatelstvu, ale také zasahujícím jednotkám, sílám a orgánům. 
37

 

Avšak i přes nepřízeň situace přicházely nabídky a dodávky pomoci všeho druhu. 

Pomoc se dostávala i od státních orgánů a charitativních organizací, projevovala se lidská 

solidarita ze stran podniků i jednotlivců z celé republiky, i záplavami postižení občané se 

snažili pomáhat si vzájemně. Například v Olomouci bylo letiště Olomouc – Neředín zříze-

no jako ústřední sklad krizového povodňového štábu, kde přijížděly kamiony se zásobami. 

Olomoucká Charita byla zásobována chleby, balenou pitnou vodou, oblečením, zdravot-

nickými a hygienickými potřebami, které byly dováženy občany. 
37

 

Například v již zmíněné Olomouci probíhala evakuace (viz Obrázek 13, 
38

) přibliž-

ně 500 obyvatel, kteří byli následně rozmístěni do provizorních ubytoven nacházejících se 

v základních školách, gymnáziu a v mateřské školce. Během této evakuace se vedla evi-

dence, která pak byla k dispozici u operátorů v ubytovnách. Dalším takovým příkladem 

může být obec Troubky, kde proběhla evakuace téměř 4 tisíc obyvatel. 
37

 

 

Obrázek 13: Evakuace osob 
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Obtížnou situaci měly i některé nemocnice, které byly vodou odříznuty od světa. 

Nejen že se v nemocnici nacházeli stálí pacienti, ale také osoby, které se do nemocnice 

shromáždily během útěku ze zaplaveného území, čímž došlo k vyšší spotřebě potravin, 

pitné vody, elektrické energie, a celkového potřebného materiálu. Jelikož byla nemocnice 

po pozemních komunikacích nepřístupná, jiná možnost zásobování potravinami a pitnou 

vodou, než za pomocí vrtulníků, nebyla. Jiné nemocnice, které byly stoupající vodou ohro-

ženy, byly evakuovány a přestěhovány do jiných nemocnic. 
37

 

 

Obrázek 14: Provizorní ubytovny 

 

Krizové štáby monitorovaly a evidovaly všechny odříznuté a zatopené části měst 

a obcí. Obyvatelstvu byly podávány informace o stavu situace, varování, výstrahy a také 

rady co dělat apod. Dále byli lidé žádáni, aby nepodléhali panice a v případě nouze se ob-

raceli na městské povodňové štáby a provizorní ubytovny (viz Obrázek 14, 
39

). 
37

 

Potřebná byla také humanitární pomoc, kde byla poptávka především po zásobách 

pitné vody, trvanlivých potravinách a kojeneckých potřebách. Tyto základní potřeby byly 

doručovány přímo do zaplavených oblastí za pomoci člunů a činnosti dobrovolníků. Také 

bylo zřízeno konto, na které bylo možno zasílat finanční příspěvky. Veškerou distribuci 

zajišťoval Český červený kříž, Charita, jednotlivci a vojsko. 
37

 

Během povodní se mnoho lidí ocitlo bez prostředků a bez potravin. Proto byli vy-

zváni k tomu, aby o potřebnou pomoc žádali v prostorách k tomu určených a ne přímo ve 
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skladu, kde taková pomoc byla shromažďována. K tomuto opatření dopomohl i fakt, že se 

začali objevovat falešní žadatelé. Finanční pomoc nebyla zprvu poskytována, jelikož banky 

nebyly ve stavu schopném provozu. 
40

 

Povodně znesnadňovaly činnost i Územnímu středisku záchranné služby (nefunkč-

nost elektřiny a mobilních telefonů, absence pitné vody, apod.). To plnilo úkoly 
40

: 

 rychlé záchranné služby, 

 lékařské služby první pomoci, 

 letecké záchranné služby, 

 převoz nemocných. 

Pracovní kapacity těchto záchranných služeb byly posíleny a průběžně pomáhaly 

občanům, kteří byli povodněmi postiženi. Byly provozovány vzdušné zásahy za pomocí 

vrtulníků, transport hasičskými čluny za účelem poskytnutí základní lékařské pomoci pří-

mo v zatopených domech a dále zajišťování ošetření nemocných osob v ubytovnách pro 

evakuované. Postupem času se začala rozšiřovat onemocnění, která s povodněmi úzce sou-

visela. Mezi hlavní se řadily různé druhy infekcí dýchacích a močových cest, a psychické 

reakce na těžký stres. V souvislosti s uvězněním některých praktických lékařů povodněmi, 

se spousta seniorů ocitla bez základních léků. Z takovýchto potřeb, či z důvodu zdravotní-

ho ošetření, se tyto osoby mohly obrátit na non-stop pracoviště lékařské služby první po-

moci. 
40

 

Problematiku náhradního ubytování pro osoby a rodiny, které přišly během povodní 

o své domovy, řešili pracovníci správy domovního fondu. Vyhledávali a mapovali vhodné 

objekty pro takovéto osoby. 
41
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5.3 USA 

Tak jako jsou pro Českou republiku typickým živlem, který téměř každoročně 

ohrožuje lidské životy a páchá škody na majetku, povodně, ve Spojených státech americ-

kých to jsou hurikány. Každým rokem mezi červnem a listopadem zasáhne americké po-

břeží mexického zálivu, sezóna hurikánů. Jejich počet je rozdílný, někdy jich může být 

i přes 20, někdy jen pár. Rozhodujícím faktorem však není jejich počet ale rozsah, síla 

a intenzita, kterou udeří. Událost, kterou jsem si pro tento příklad vybral, se stala v roce 

2005. Jednalo se v tom roce o hurikán s pořadovým číslem 11. pojmenovaný Katrina. 
42

 

Vše začalo nad bahamskými ostrovy, kde se formovala tropická bouře. Zprvu se 

nepředpokládalo, že by tato bouře mohla přerůst v nejničivější hurikán, jaký kdy Amerika 

poznala. Meteorologové sice vydávali varování, ty se však týkaly pouze hrozící bouře. 

K prudkému zesílení bouře a změnu na hurikán, došlo až o 3 dny později. 
42

 

Nejprve hurikán udeřil na pobřeží Floridy. Devastoval elektrické vedení, budovy, 

vytrhával stromy i s kořeny, ničil automobily a vlastně téměř vše, co mu stálo v cestě. 

Když jižní část tohoto poloostrova opustil, zanechal za sebou 14 mrtvých a téměř 2 milió-

ny lidí bez elektrického proudu. Následující den se hurikán pohyboval nad vodami mexic-

kého zálivu a začal nabírat na síle. Jeho síla dosáhla 5. stupně, což značí stupeň nejvyšší. 

Na tomto základě vyhlásily pobřežní státy Mississippi a Louisiana stav nouze a jejich oby-

vatelé byli vyzváni k evakuaci. Pořád totiž nebylo jasné, kdy ani kde, živel znovu udeří. 

Obě tyto otázky byly zodpovězeny následujícího dne. Hurikán Katrina se blížil k pobřeží a 

začínalo být stále jasnější, že místem, které bude vystaveno nejhroznější zkoušce, se stane 

New Orleans. Největší město v Louisianě a zároveň jedno z mála historických měst USA, 

které bylo vystavěné francouzy na počátku 18. století. 
42

 

New Orleans. Přes milion lidmi obydlené město, jehož větší část leží pod úrovní 

hladiny moře i přilehlého jezera Pontchartrain. Ochrana tohoto města měla být zajištěna 

pomocí protipovodňových hrází, které dosahovaly délky 2 000 kilometrů. Tyto hráze však 

byly zastaralé, špatně udržované a především nebyly dimenzovány na takovou ničivou sílu, 

kterou Katrina disponovala. Jednou z mála pozitivních věcí bylo, že 80% lidí uposlechlo 
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výzvy a z města se včas evakuovalo. Pro další tisíce lidí, kteří se evakuovat nemohli nebo 

nestihli, sloužily jako nouzová útočiště či evakuační střediska např. kongresové centrum 

nebo krytý fotbalový stadion Superdome (viz Obrázek 15, 
43

, Obrázek 16, 
44

), který byl 

projektován tak, aby odolal záplavovým vlnám. 
42

 

 Následujícího dne přišel hlavní úder hurikánu. Z domů byly odnášeny střechy, by-

ly strženy sloupy s elektrickým vedením a živel rval a hnal ulicemi téměř vše, co se mu 

připletlo do cesty. Po tomto hurikánem několikahodinovém běsnění se zdálo, že se situace 

začíná uklidňovat. Avšak nebylo tomu tak. Tropický liják totiž způsobil zvednutí hladiny 

jezera i řeky Mississippi a ochranné hráze na několika místech povolily. Do města se tak 

začala valit voda. Ta neuvěřitelně rychlým způsobem zaplavila více než tři čtvrtiny města 

a místy vystoupala až do výšky sedmi metrů. Obyvatelé, kteří své domovy neopustili, moh-

li pouze vylézt na střechy a doufat, že si tak zachrání život. Celá situace dosáhla vrcholu 

v okamžiku, kdy se definitivně protrhla ochranná hráz jezera Pontchartrain. V této situaci 

už městu nebylo pomoci. 
42

 

 

Hurikán, který se stačil dostat až nad stát Alabama, začal konečně slábnout. Avšak 

problémy ve městě New Orleans zdaleka nekončily. V zatopených oblastech se stále na-

cházely tisíce lidí, kteří byli bez pitné vody, potravin a jakéhokoli způsobu přivolat pomoc. 
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Obrázek 15: Superdome 

 

Obrázek 16: Ubytované obyvatelstvo 
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Další komplikace nastaly v poškozeném fotbalovém stadionu Superdome, kde se mezi 30ti 

tisícovým davem lidí ve vyšších patrech, začaly šířit zprávy o mnoha úmrtích, znásilňování 

a také o několika vraždách. Situace se stala neudržitelnou, proto dala guvernérka Louisiany 

pokyn k masové evakuaci. Lidé tak byli během následujících 3 dnů převezeni na podobný 

stadion v Texaském Houstonu. 
42

 

Dalším problémem, který se začínal objevovat, bylo rabování v těch částech města, 

které nebyly záplavami tolik poškozené. Uklidnění přišlo až v době, kdy vláda poslala 

do města 11 tisíc příslušníků armády a národní gardy. Ti nejprve poskytovali záchranu 

potřebným, poté postupně obnovovali pořádek ve městě a začali s nekonečným odčerpává-

ním vody. První lidé se do zpustošeného města začali vracet až na konci září. Mnoho 

z nich se však nevrátilo vůbec. Buď se neměli kam vrátit, nebo se nechtěli vrátit z pocitu, 

že nechtějí žít na místě, kde se podobná katastrofa může kdykoli opakovat. 
42

 

Závěrečné zprávy uvádějí, že oficiálně při hurikánu zemřelo 1836 lidí, avšak neofi-

ciální údaje říkají, že jsou tato čísla podstatně vyšší a někteří lidé jsou pohřešováni dodnes. 

Jen ve městě New Orleans bylo zničeno na 350 000 budov. Celkové škody byly vyčísleny 

na 100 miliard dolarů. Žádný jiný hurikán v historii USA tak vysoké škody nezpůsobil. 
42

 

Mezi politické následky hurikánu Katrina patřila velká řada urážlivých obvinění 

z nekompetentnosti a chybných rozhodnutí. Do diskusí se zapojily všechny úrovně správy 

a hlavní téma se týkalo logistických otázek týkajících se provedení rozsáhlých evakuací. 

Především tak, zda státní a místní úředníci v Louisianě vydali rozkaz povinné evakuace 

včas a zda poskytli občanům dostatečné informace a pomoc k útěku z bouře. 
21

 

5.4 Austrálie 

Začátkem roku 2009, kdy je australské léto zhruba v polovině, se určitým způso-

bem počítalo s tím, že dojde ke vzniku požárů. Požáry v Austrálii jsou natolik součástí 

zdejšího života, že některé rostliny a australské buše dokonce ohnivou výheň potřebují, aby 

jejich plody praskly a vysemenily se. I místní obyvatelstvo je na požáry zvykle a má za to, 

že je na ně více méně připraveno. Teploty přesahovaly hranici 40ti stupňů celsia, což neby-

lo nic neobvyklého. Většinou to bývá jen pár dnů, kdy působí tyto extrémní teploty. 

V tomto případě však některé oblasti států Victoria a Nový jižní Wales sužovala úmorná 

vedra téměř 2 týdny. To se začalo projevovat na lidech, kteří z vedra kolabovali a dostávali 
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infarkty a začali plnit nemocnice. Dopad to mělo i na stroje, kdy vypadával proud, nefun-

govaly klimatizace, spoje musely být zrušeny kvůli zkrouceným kolejím či vzpěrám. 
45

 

Lidé očekávali ochlazení, ale právě naopak přišla ještě větší vedra, dosahující až 

rekordních 46 stupňů celsia. K tomu se přidal i nebývale silný vítr, který dosahoval 

v nárazech rychlosti, až 120 kilometrů za hodinu. Ten zapříčinil, kácení stromů a strhávání 

sloupů elektrického vedení. Pak už bylo jen otázkou času, kdy od jisker ze spadlého elek-

trického vedení buš a vyprahlé pastviny vzplanou. Poryvy větru pak oheň nejen rychle roz-

dmýchaly, ale také roznesly na další místa. Postupem času se oheň rozšířil po celém území 

Victorie. S plameny bojovaly desítky tisíc hasičů, ale v tak rozlehlé a špatně přístupné ob-

lasti to bylo zoufale málo. 
45

 

Místní lidé byli často odkázáni jen sami na sebe a stáli před rozhodnutím, zda 

všechno zanechat napospas plamenům a prchnout do bezpečí, nebo zůstat a chránit svůj 

majetek. Hodně jich zvolilo druhou variantu. Avšak mnoho lidí zůstalo doma jen proto, že 

je před blížícím se nebezpečím nikdo včas nevaroval. 
45

 

Krajina byla zavalena kouřem a oheň se k lidem řítil v obrovské síle s neskutečnou 

rychlostí. Obvykle se požár v buši šíří 5 až 10 kilometrů za hodinu, v tomto případě to bylo 

jiné. Oheň byl schopen urazit během několika vteřin i 600 metrů. Na to nebyl připraven 

nikdo a tak se z bezpečné vzdálenosti, stala oblast nebezpečná, kde se lidé ocitli uprostřed 

ohně. Ze snahy ochránit majetek se stal boj o holý život. Lidé se snažili ukrýt ve svých 

domovech nebo v panice nasedali do aut a pokoušeli se ohnivému peklu uniknout. 
45

 

Následky, které se odhalily až následujícími dny, byly katastrofální. Některá menší 

města a vesnice byly doslova požárem vymazány z mapy. Zůstaly jen trosky, zlomení lidé, 

kteří přišli o všechno a mrtvá těla. Ta pak byla nacházena v troskách domů či ohořelých 

autech. Často se jednalo o celé rodiny s dětmi, které zemřely v marné snaze ochránit své 

domovy nebo v beznadějných pokusech opustit ohnivé peklo. Ale hustý dým, popadané 

                                                 
45

 MALOVECZKÁ, Andrea. Nejhorší požáry v dějinách Austrálie. STREAM.CZ. Stream.cz, inter-

netová televize s pestrou nabídkou originálních pořadů: Slavné dny [online]. 2014 [cit. 2014-04-02]. Dostup-

né z: http://www.stream.cz/slavnedny/10001441-nejhorsi-pozary-v-dejinach-australie 
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stromy či další požáry jim tyto plány překazily (viz Obrázek 17, 
46

, Obrázek 18, 
47

). Uvádí 

se, že v ohni nebo na následky popálenin, zemřelo 250 lidí, na 500 dalších bylo vážně zra-

něno a více než 7,5 tisíce se ocitlo bez domova. Celkové škody se vyšplhaly na 500 milio-

nů australských dolarů. 
45

 

 

Obrázek 17: Následky požáru 

 

Obrázek 18: Zdevastované auta 

 

To vše vyvolalo mezi Australany obrovskou vlnu solidarity. Především se snažili 

darovat krev, kdy pro její darování museli mnohdy stát dlouhé fronty. Také se snažili při-

spět finanční částkou, která se jen během prvních tří dnů vyšplhala na 30 milionů austral-

ských dolarů. Nabízená pomoc přicházela i od další tisícovky dobrovolníků, kteří nabízeli 

i přístřeší pro osoby, které ztratily domov. 
45

 

Oheň vypálil oblast o celkové rozloze 5 000 km
2
. Po této události se australská vlá-

da poučila a zlepšila tak systém včasného varování před požáry, kterých v průběhu roku na 

nejsušším obývaném kontinentu světa vypukne tisíce. 
45

 

5.5 Zhodnocení 

Pro názorné zhodnocení předchozích případů mimořádných událostí v jednotlivých 

zemích bude sloužit tabulka (viz Tabulka 6). 
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 Wikipedia.org., otevřená internetová encyklopedie., [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 
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Tabulka 6: Výsledné porovnání jednotlivých zemí 

ZEMĚ 
MIMOŘÁDNÁ 

UDÁLOST 
PŘÍČINA 

POČET 

EVAKUOVANÝCH 

OSOB 

POCHYBENÍ, NEDOSTATKY, OPOMENUTÍ 

JAPONSKO 

tsunami a ná-

sledná jaderná 

havárie 

zemětřesení 200 tisíc 

nedostatečná výška ochranných stěn elektrárny 

zarputilost japonského národa a nevole opustit své 

domovy 

brzký návrat obyvatel do zamořených oblastí 

ČR povodně 
silné dlouhotr-

vající deště 
80 tisíc 

nepřipravenost na tak rozsáhlé povodně 

nezkušenost 

USA 
hurikán a ná-

sledné záplavy 
tropická bouře 

80% obyvatel samo 

30 tisíc v péči 

zastaralé a špatně udržované ochranné hráze 

kriminalita, vraždy a rabování 

AUSTRÁLIE požár 

extrémní teplo-

ty, sucha a silný 

vítr 

samovolná 
nevčasné varování obyvatelstva před požárem 

podcenění samotnými obyvateli 

 



 

44 

 

VAROVÁNÍ 

SAMOSTATNÉ 
OBYVATELSTVO 

průjezdnost 
komunikací 

informování 

JEDNOTLIVICI 

organizace a 
příprava 

přeprava 

evakuační a 
přijímací 
středisko 

náhradní 
ubytování 

OSOBY VE 
SPECIÁLNÍCH 
ZAŘÍZENÍCH 

organizace a 
příprava 

přeprava 

speciální 
zařízení 

6. Vytvoření metodiky  

Jedním z cílů práce bylo vytvoření metodiky. Ta doporučuje způsob provádění 

dlouhodobé plošné evakuace, především se zaměřením na zajištění nezbytné péče pro eva-

kuované osoby při mimořádných událostech velkého rozsahu. 

Jelikož je v souvislosti mimořádných událostí Česká republika spojena zpravidla 

s povodněmi, je tomu uzpůsobena i navrhovaná metodika. 

K vhodnému popisu struktury metodiky poslouží schéma (viz Obrázek 19). 

 

 

  

Obrázek 19: Schéma procesu evakuace 
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Z praxe vyplývá, že dojde-li k mimořádné události, většina lidí opustí své domovy 

samostatně a bez pomoci. Proto je z hlediska celého procesu evakuace osob, ve spojení 

s provedením dalších opatření k ochraně obyvatelstva, vhodné, rozdělit obyvatelstvo do 

3 kategorií: 

 první kategorii tvoří obyvatelstvo, které se je schopno za pomoci vlastních sil 

a prostředků evakuovat; prvotním a základním impulzem, který přiměje obyvatel-

stvo k provedení evakuace, je varování (JSVV, místní rozhlas, PČR, městská poli-

cie, televizní zpravodajství); tím se zajistí předání informací obyvatelstvu o hrozící 

nebo již nastalé mimořádné události; poté je pro tuto kategorii obyvatelstva potřeb-

né zajistit průjezdnost cest a také následné poskytování informací o průjezdnosti 

komunikací, stavu situace, apod.; tato skupina obyvatel je v práci dále označována 

jako „samostatné obyvatelstvo“, 

 druhou kategorii tvoří obyvatelstvo složené z jednotlivců nebo ze skupin obyvatel, 

kteří nejsou schopni samovolné evakuace, např. z důvodu tělesného postižení, vě-

ku, omezené schopnosti pohybu, absence dopravního prostředku, nemožnosti se jít 

ubytovat ke známým apod.; tato kategorie se může dále členit na osoby, které po-

třebují pomoc pouze při přepravě, jelikož nedisponují vlastními prostředky, avšak 

mají možnost ubytování u příbuzných; což je ve výsledku výhodné, protože tím bu-

de ušetřena například následná péče o tyto osoby a také kapacita ve střediscích 

a ubytovnách; ostatním je potřeba poskytnou komplexní péči (evakuace, přemístě-

ní, evakuační a přijímací střediska, náhradní ubytování); tato kategorie osob je dále 

v práci označována jako „jednotlivci“, 

 třetí kategorii tvoří osoby, které jsou umístěny ve speciálních zařízeních, zejména 

zdravotnická zařízení, domovy důchodců a sociální zařízení; při evakuaci těchto 

osob je klíčová prvotní organizace, což je zjištění dostupných kapacit okolních ne-

mocnic a příslušných zařízení a zhodnocení stavu využitelných přepravních pro-

středků včetně sanit, kterými lze přepravovat osoby umístěné na lůžcích; po pře-

místění těchto osob do náhradních zařízení přechází proces evakuace do běžného 

stavu, což je příjem osob do nemocničních, resp. speciálních zařízení. 

Celý dokument je uložen v přílohové části diplomové práce (viz Seznam příloh). 
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Závěr 

Mimořádné události jsou nedílnou součástí života na Zemi. Mohou způsobit obrov-

ské ztráty na životech, zdraví osob a jejich majetku. Proto je potřeba, aby bylo obyvatel-

stvo na tyto negativní účinky připraveno. K tomu slouží příslušná opatření a postupy, kte-

rými se tato diplomová práce zabývala. Mezi základní opatření, které zajišťují ochranu 

obyvatelstva, patří varování a evakuace. Je-li obyvatelstvo v dostatečném předstihu infor-

mováno a varováno, může tím být zachráněna řada životů. Evakuací se pak zajišťuje pře-

místění osob, zvířat a majetku z ohrožených oblastí do vyhrazených bezpečných prostor. 

Cílem práce bylo vyhodnotit způsob provedení evakuace při mimořádných událos-

tech u nás i v zahraničí. Ke splnění hlavního cíle bylo třeba splnit cíle dílčí, a to popsat 

provádění evakuace ve vybraných zemích a také uvést konkrétní příklady mimořádných 

událostí, ke kterým došlo. Pro každou oblast bývá zpravidla charakteristické jiné riziko, 

proto byly zvoleny rozdílné země (USA, Japonsko, Austrálie a Česká republika) resp. roz-

dílné MU, tedy hurikány, zemětřesení spojené s tsunami, požáry a povodně. Vyhodnocení 

průběhu a způsobů evakuace v jednotlivých zemích je pak uvedeno v tabulce (viz Tabulka 

6). S tímto vyhodnocením souvisí i splnění dalšího stanoveného cíle, a to identifikace ne-

dostatků při provádění evakuace. Včasné varování obyvatelstva, nařízení evakuace a ukáz-

něnost lidí patří mezi základní prvky pro zajištění ochrany obyvatelstva. Třetím a zároveň 

posledním cílem mé diplomové práce bylo zpracovat metodiku pro zajištění nezbytné péče 

o evakuované osoby. Navržená metodika je součástí příloh (viz Seznam příloh). V závěru 

mohu konstatovat, že cíle mé práce byly splněny. 

Přínos této diplomové práce vyplývá především z navrhované metodiky, která roz-

děluje obyvatelstvo do tří kategorií, což znamená, že ne všem osobám je potřeba poskyto-

vat komplexní péči a tím je ušetřen nejen čas, ale také síly a prostředky pro zajištění 

ochrany obyvatelstva z jiných skupin. 
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Seznam použitých zkratek 

 

HZS hasičský záchranný sbor 

IZS integrovaný záchranný systém 

JSVV jednotný systém varování a vyrozumění 

MU mimořádná událost 

PČR policie České republiky 
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1. Mimořádná událost 

Definice mimořádné události dle zákona č. 230/2000 Sb. o integrovaném záchran-

ném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zní: „škodlivé 

působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které 

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací.“ 
1
 

Znázornění některých druhů mimořádných událostí je na obrázku (viz Příloha - Ob-

rázek 1, 
2
) a jejich podrobnější dělení je pak uvedeno v následujících tabulkách: 

3
 

                                                 
1
 Česká republika. Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. Praha, 2000. Dostupné z: 

www.hzscr.cz/soubor/239-2000-pdf.aspx 

2
 Blackgirlgreenworld.com , on-line časopis určený pro posílení sebevědomí afro-amerických žen, 

[cit. 2014-03-18]. Dostupné z: http://blackgirlgreenworld.com/wp-content/uploads/2011/09/natural-

disaster.jpg 

3
 Základní dělení mimořádných událostí. In: VEVERKA, Ivan. Vybrané kapitoly krizového řízení 

pro záchranářství [online]. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2003 [cit. 2014-03-18]. ISBN 80-7251-126-

2. Modrá kniha - MV - GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč [online]. 2013 [cit. 

2014-03-18]. Dostupné z: http://www.mesto-

vlasim.cz/data/usr_001_novy_adresar_vlasim/zakladni_deleni_mim_udalosti.pdf 

Příloha - Obrázek 1: Některé druhy mimořádných událostí 
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Příloha - Tabulka 1: Rozdělení přírodních MU 

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 

přírodní 

abiotické – způsobeny neživou přírodou 

biotické – způsobené živou přírodou 

 

Příloha - Tabulka 2: Příklady přírodních abiotických MU 

PŘÍRODNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - ABIOTICKÉ 

 požáry způsobené přírodními vlivy 

 kosmické záření, radioaktivita pří-

rodního prostředí, únik radonu 

 povodně a záplavy 

 dlouhodobá sucha 

 dlouhodobé inverzní situace 

 propad zemských dutin 

 zemětřesení 

 sopečná činnost 

 posun říčního koryta 

 půdní eroze 

 silné mrazy a vznik námraz 

 sněhové kalamity 

 zemské sesuvy 

 krupobití 

 

 vichřice, větrné poryvy, větrné víry 

– tornáda 

 mlhy – dlouhodobá ztráta viditel-

nosti 

 atmosférické výboje 

 geomagnetické anomálie 

 narušování ozónové vrstvy z důvo-

dů velké produkce metanu (velko-

chovy hospodářských zvířat) 

 narušování krajinných celků a cel-

kové ekologické rovnováhy 

 přepólování zemských pólů 

 globální změna klimatu 

 pád kosmických těles, meteoric-

kých dešťů 

 výbuch supernovy 

 

Povodně 

Jako každá jiná mimořádná událost, i povodně ohrožují životy a zdraví obyvatel-

stva, jejich majetek a životní prostředí. V závislosti na ohrožení existují tři stupně povod-

ňové aktivity. První stupeň – stav bdělosti – tento stupeň nastává. Další dva stupně se vy-

hlašují a jsou to – stav pohotovosti a stav ohrožení. Příčinou pro vznik povodní je zvýšení 

hladiny řek, moří, vodních děl apod. Toto zvýšení mohou způsobit vytrvalé deště, bouřky, 
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tání sněhu nebo krátké a vydatné deště, (tzv. bleskové povodně). Právě pro Českou repub-

liku jsou bleskové povodně nejčastější druh mimořádné události. 
4
 

Přírodní požár  

Samovolné šíření ohně, zejména v lesích, lesních porostech a travnatých plochách. 

Vznik požáru může mít mnoho scénářů. Půjde-li pouze o přírodní zdroje, důvodem vzniku 

mohou být například dlouhodobá sucha a vedra či blesk. Zdolávání požárů je velmi nároč-

ný proces a to nejen proto, že hrozící nebezpečí opětovného vzniku požáru nelze zcela eli-

minovat. 
4
  

Příloha - Tabulka 3: Příklady biotických přírodních MU 

PŘÍRODNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - BIOTICKÉ 

 epifylie – rozsáhlá nákaza rostlin 

 epizootie – rozsáhlá nákaza zvířat 

 epidemie – velká nákaza lidí 

 přemnožení přírodních škůdců 

 parazité 

 živočišní a rostlinní vetřelci 

 přemnožení plevelů 

 rychlé vymírání druhů 

 genové a biologické manipulace 

 

 

Epidemie 

S rostoucí populací, roste i schopnost většího šíření nemocí, virů a nákaz. Pokud to-

to šíření zasáhne v krátkém časovém intervalu limitní množství osob, jedná se o epidemii. 

Tento způsob ohrožení lidského zdraví a životů nelze zcela eliminovat. Úmyslné nákazy 

obyvatelstva různými viry je dnes již spojováno i s terorismem. 

  

                                                 
4
 LYSÁKOVÁ, Bc. Jana. Vzorový evakuační plán obce s rozšířenou působností Kroměříž. Ostrava, 

2011. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inže-

nýrství, Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Vedoucí práce Ing. Petra Růžičková Ph.D. 
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Příloha - Tabulka 4: Rozdělení antropogenních MU 

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 

antropogenní 

technogenní - provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou  

sociogenní interní - vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické 

krize 

sociogenní externí - vojenské krizové situace 

agrogenní - spojené se zemědělstvím a půdou 

 

Příloha - Tabulka 5: Příklady technogenních antropogenních MU 

ANTROPOGENNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - TECHNOGENNÍ 

 radiační havárie velkého rozsahu 

 technologické havárie spojené s 

výronem nebo únikem nebezpeč-

ných látek 

 havárie v dopravě s výronem to-

xických látek 

 rozsáhlé ropné havárie 

 požáry 

 rozsáhlé dopravní havárie v silnič-

ní, železniční, letecké, městské a 

vnitrozemské lodní dopravě a na 

lanovkách 

 důlní neštěstí 

 mechanické a statické poruchy 

staveb a zařízení 

 mimořádné události v tunelech a 

jiných podzemních stavbách 

 technické a technologické havárie 

– požáry, exploze, destrukce 

 narušení hrází vodohospodářských 

děl 

 znečištění životního prostředí roz-

sáhlými haváriemi 

 havárie v dopravě – požáry, explo-

ze, destrukce 

 nepříznivé působení člověka na ži-

votní prostředí (ekologické havá-

rie) – smog, skleníkový efekt, 

ztenčování ozónové vrstvy, toxické 

a infekční odpady, likvidace eko-

logické rovnováhy, neodborné po-

užívání agrochemikálií, odpady ve 

vodních tocích apod. 

 

Požáry 

Ve většině případů je příčinou především lidská činnost a to už úmyslné založení 

požáru nebo neúmyslné. Dalšími příčinami mohou být závady různých technologií spojené 

s nefunkčností bezpečnostních opatření. 
4
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Havárie v dopravě s výronem toxických látek 

K haváriím v dopravě dochází velice často. Součástí dopravních nehod tak mohou 

být i cisterny a automobily, které převážejí toxický náklad či nebezpečné látky. Příčinou 

těchto nehod je v drtivé většině lidský faktor – nedbalost, únava, nezkušenost, apod. Likvi-

dace škod je velice náročná a je především závislá na čase, jelikož může být ve velké míře 

ohroženo životní prostředí. 
4
 

 

Příloha - Tabulka 6: Příklady vnitřních sociogenních antropogenních MU 

ANTROPOGENNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – SOCIOGENNÍ VNITŘNÍ 

 narušení finančního a devizového 

hospodářství státu 

 narušení dodávek ropy a ropných 

produktů 

 narušení dodávek elektrické ener-

gie, plynu a tepla 

 narušení dodávek potravin 

 narušení dodávek pitné vody 

 narušení dodávek léčiv a zdravot-

nického materiálu 

 narušení dopravních systémů 

 narušení funkčnosti informačních 

systémů a komunikačních vazeb 

 narušení funkčnosti systémů pro 

varování a vyrozumění obyvatel 

 totální zhroucení ekonomiky státu 

 rozsáhlá emigrace ze státu 

 rozvoj rasové, národností a nábo-

ženské nesnášenlivosti 

 hromadné postižení osob mimo 

epidemií 

 hrozba teroristických akcí, aktivity 

vnitřního a mezinárodního zločinu 

a terorismu 

 závažné narušení veřejného pořád-

ku, nárůst závažné majetkové a ná-

silné kriminality, soupeření mili-

tantních nebo extrémních politic-

kých skupin mezi sebou 

 ohrožení života a zdraví občanů ji-

ných zemí takového rozsahu, kdy 

je vyžadována humanitární pomoc 

nebo nasazení záchranných sil v 

rámci zahraniční pomoci 

 ohrožení demokratických základů 

státu extrémistickými politickými 

skupinami 

 psychosociální negativní jevy 

 záměrné šíření poplašných a ne-

pravdivých zpráv, vyvolávání stavu 

paniky 

 záměrné šíření drogových závislos-

tí 

 působení toxických odpadů na oko-

lí 

 použití zbraní hromadného ničení 

jaderných, chemických a biologic-

kých 

 decimování a vyhlazování obyva-

telstva 

 vliv přelidnění 
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Příloha - Tabulka 7: Příklady vnitřních sociogenních antropogenních MU 

ANTROPOGENNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – SOCIOGENNÍ VNĚJŠÍ 

 násilné akce subjektů cizí moci 

spojené s použitím vojenských sil 

a prostředků na území, ke kterému 

jsou plněny spojenecké závazky, 

nebo je poskytována mezinárodní 

humanitární pomoc 

 diverzní činnost spojená s přípra-

vou vojenské agrese nebo v prů-

běhu vojenské agrese 

 vnější vojenské napadení státu ne-

bo jeho spojenců 

 politický nátlak 

 ohrožení základních demokratic-

kých hodnot v takovém rozsahu, že 

je požadováno nasazení ozbroje-

ných sil pro provedení mezinárodní 

mírové nebo humanitární operace 

 hospodářské sankce a hospodářský 

nátlak 

 rozsáhlé ekologické havárie, přesa-

hující hranice států 

 přenos hospodářských krizí z dů-

vodů propojení ekonomik 

 

Příloha - Tabulka 8: Příklady agrogenních antropogenních MU 

ANTROPOGENNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI – AGROGENNÍ 

 eroze půdy 

 degradace kvality půdy 

 splavování půd do vodních toků 

 zhutňování půd z důvodů použí-

vání těžké mechanizace 

 nevhodné používání hnojiv a ag-

rochemikálií 

 vysychání a znehodnocování vod-

ních zdrojů 

 monokulturní zemědělská výroba 

 zhoršení kvality zemědělské pro-

dukce vlivem velkoprodukce (rost-

linné i živočišné) 

 

Eroze půdy 

Klimatické podmínky, které v České republice převažují, narušují půdu. Hlavními 

viníky jsou voda a vítr. Vodní eroze je způsobena intenzivními dešťovými srážkami. Nad-

bytečná voda, která se do půdy nevsákne, stéká po jejím povrchu a odnáší tak její svrchní 

část. Podobně je tomu u větrné eroze, kdy vítr způsobuje pohyb půdních částic.  
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 Seznam zkratek 

Zkratky: 

 

MU mimořádná událost 
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METODIKA 
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VAROVÁNÍ 

SAMOSTATNÉ 
OBYVATELSTVO 

průjezdnost 
komunikací 

informování 

JEDNOTLIVICI 

organizace a 
příprava 

přeprava 

evakuační a 
přijímací 
středisko 

náhradní 
ubytování 

OSOBY VE 
SPECIÁLNÍCH 
ZAŘÍZENÍCH 

organizace a 
příprava 

přeprava 

speciální 
zařízení 

Popis 

Metodika, která doporučuje způsob provádění dlouhodobé plošné evakuace, včetně 

zajištění nezbytné péče o evakuované osoby, při mimořádných událostech velkého rozsa-

hu. U provádění dlouhodobé evakuace osob se předpokládá, že lidé budou evakuováni na 

delší dobu (dny, měsíce). 

Plošná evakuace obyvatelstva se týká veškerého obyvatelstva, nacházejícího se 

v ohrožené oblasti. Osoby, kterých se toto pravidlo netýká, jsou osoby provádějící zá-

chranné a likvidační práce nebo řídí evakuaci. 
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 samostatné obyvatelstvo - obyvatelstvo, které se je schopno za pomoci vlastních 

sil a prostředků evakuovat; prvotním a základním impulzem, který přiměje obyva-

telstvo k provedení evakuace, je varování (JSVV, místní rozhlas, PČR, městská po-

licie, televizní zpravodajství); tím se zajistí předání informací obyvatelstvu o hrozí-

cí nebo již nastalé mimořádné události; poté je pro tuto kategorii obyvatelstva po-

třebné zajistit průjezdnost cest a také poskytovat informace o průjezdnosti komuni-

kací, stavu situace, apod.; tato skupina obyvatel je v práci dále označována jako 

„samostatné obyvatelstvo“, 

 jednotlivci - obyvatelstvo složené z jednotlivců nebo ze skupin obyvatel, kteří 

nejsou schopni samovolné evakuace, např. z důvodu tělesného postižení, věku, 

omezené schopnosti pohybu, absence dopravního prostředku, nemožnosti se jít 

ubytovat ke známým apod.; tato kategorie se může dále členit na osoby, které po-

třebují pomoc pouze při přepravě, jelikož nedisponují vlastními prostředky, avšak 

mají možnost ubytování u příbuzných; což je ve výsledku výhodné, protože tím bu-

de ušetřena například následná péče o tyto osoby a také kapacita ve střediscích 

a ubytovnách; ostatním je potřeba poskytnou komplexní péči (evakuace, přemístě-

ní, evakuační a přijímací střediska, náhradní ubytování); tato kategorie osob je dále 

v práci označována jako „jednotlivci“, 

 osoby umístěné ve speciálních zařízeních - osoby, které jsou umístěny ve speciál-

ních zařízeních, zejména se jedná o zdravotnická zařízení, domovy důchodců a so-

ciální zařízení; při evakuaci těchto osob je klíčová prvotní organizace, což je zjiště-

ní dostupných kapacit okolních nemocnic a příslušných zařízení a zhodnocení stavu 

využitelných přepravních prostředků včetně sanit, kterými lze přepravovat osoby 

umístěné na lůžcích; po přemístění těchto osob do náhradních zařízení přechází 

proces evakuace do běžného stavu, což je příjem osob do nemocničních, resp. spe-

ciálních zařízení. 
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Příloha 2 - Tabulka 1: Varování obyvatelstva 

VAROVÁNÍ 

prvotní a základní impulz k provedení evakuace; nejedná se pouze o jednotný systém 

varování a vyrozumění, ale také o varování místním rozhlasem, policií ČR, městskou 

policií, televizním zpravodajstvím 

varováním se zajistí předání informací obyvatelstvu o hrozící nebo již nastalé mimo-

řádné události 

zajistit náhradní a rychlý způsob předání informací – telefony (pevné linky a SMS), 

webové stránky záchranné služby, „doorknocking“ (osobní informování obyvatel tzv. 

klepáním na dveře) nebo z policejních auto-reproduktorů 

 

Příloha 2 - Tabulka 2: Samostatné obyvatelstvo 

A SAMOSTATNÉ OBYVATELSTVO 

tj. takové, které se je schopno za pomoci vlastních sil a prostředků evakuovat; tudíž je 

pro tuto kategorii potřebné zajistit pouze průjezdnost cest a informování 

vedením evidence, zajišťováním transportu, nouzového a náhradního ubytování, apod. 

se tedy není potřeba zabývat 

průjezdnost cest 

zajistit průjezdnost silnic takovým způsobem, aby nebyla ohro-

žena plynulost dopravy a tím možnost obyvatel opustit ohrožené 

území; koordinace prováděna pomocí PČR 

 

zjednosměrnění cest a řídit jejich provoz; tzn., že cesty budou 

sloužit pouze pro evakuaci osob jedním směrem – z míst ohro-

žení; výjimka opačného směru pouze pro zasahující složky 

zásobování pohonnými hmotami 

určit jinou trasu pro evakuaci osob a jinou trasu pro zásah 

v případě dopravní nehody, postižení zajistí maximálním mož-

ným způsobem průjezdnost komunikace 
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v případě těžkých dopravních nehod primárně poskytnout zdra-

votnickou pomoc zraněným a následně zajistit průjezdnost ko-

munikace 

v případě lehkých dopravních nehod, zavést pouze oznamovací 

povinnost, případně jednoduchý záznam o nehodě 

informování 

průběžně poskytovat informace o stavu situace, změnách v pro-

vozu, uzavřených komunikacích, neprůjezdnosti některých tras, 

apod. 

 využít rozhlasového vysílání, rádia, policie ČR 

 

Příloha 2 - Tabulka 3: Jednotlivci 

B JEDNOTLIVCI 

jedná se o skupinu obyvatel, kteří nejsou schopni samovolné evakuace, např. z důvodu 

tělesného postižení, věku, omezené schopnosti pohybu, absence dopravního prostřed-

ku, nemožnosti se jít ubytovat ke známým apod. 

tato kategorie se může dále členit na osoby, které potřebují pomoc pouze při evakuaci 

a přepravě, jelikož nemají dopravní prostředek, ale mají zajištěné náhradní ubytování 

u známých a rodiny 

ostatním osobám je potřeba zajistit komplexní péči (evakuace, přemístění, evakuační 

a přijímací střediska, náhradní ubytování) 

organizace a pří-

prava 

před samotným zahájením evakuace je důležité zajistit veškeré 

související opatření, jako jsou např. zjištění sil a prostředků, 

kapacita evakuačního a přijímacího střediska a jejich personálu, 

dostupnost náhradních ubytování, atd. 

evakuace 
evakuovat osoby z ohroženého objektu/území/prostoru na bez-

pečné místo, tzv. shromaždiště 

 

vést evidenci a provést kontrolu počtu evakuovaných osob 

zajistit první pomoc postiženým osobám 

přeprava 

zajistit přepravní prostředky, pomocí nichž bude evakuace pro-

váděna; závislost na terénu, zdravotním stavu osob, počtu osob; 

lodě, osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, sanity, 

helikoptéry 
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určit evakuační trasy, po kterých se budou evakuovaní přemís-

ťovat 

zajistit plynulou průjezdnost těchto tras 

evakuační a při-

jímací středisko 
zpravidla bývají tyto střediska sloučeny v jedno 

i
 

 

poskytnout první zdravotnickou pomoc 

vést evidenci o příjmu osob a poskytovat pomoc při slučování 

evakuovaných rodin 

podávat základní informace 

přerozdělit osoby do nouzových ubytování 

doporučuje se zajistit nocleh a stravování pro personál a evaku-

ované obyvatelstvo dle potřeby, např. budou-li osoby evakuová-

ny ve večerních hodinách a situace osobám neumožní toto stře-

disko opustit; dlouhodobé časové zatížení personálu; apod. 

nouzová ubytová-

ní 

prostory určené k nouzovému ubytování evakuovaných osob, 

které nemají možnost ubytování u rodin či příbuzných; zpravidla 

se jedná o školy, koleje, ubytovny, tělocvičny, hotely, apod. 

 

zpracovat seznamu ubytovaných osob 

zajistit zdravotnickou péči 

zajistit stravování a pitnou vodu pro ubytované obyvatelstvo; 

předpokladem je určitá redukce množství a složení stravy, při-

čemž příprava dietní stravy by měla být zabezpečena; cisterny 

s pitnou vodou, balená pitná voda 

zajištění psychologické pomoci 

zajištění poštovních a spojových služeb 

zajistit návštěvy veterináře v případě, bude-li se v ubytovně na-

cházet evakuovaná osoba s domácím zvířetem 
ii
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mít kontakt na pohřební službu a provést příslušná opatření 

v případě úmrtí osob 

prádelny a čistírny; zásobování šatstvem a přikrývkami 

zajistit prostředky osobní hygieny, čistícími a dezinfekčními 

prostředky 

v případě, že se v nouzovém ubytování bude nacházet cizinec, 

zajistit tlumočníka (základní jazyk – angličtina) 

dojde-li k narušení vnitřní bezpečnosti, kontaktovat městkou 

policii, případně státní policii České republiky 

zajistit nouzové dodávky energií (plyn, elektrika, teplo); pojízd-

né a přenosné zdroje energií 

zajistit humanitární pomoc (materiální, duchovní, finanční) 

 

Příloha 2 - Tabulka 4: Osoby ve speciálních zařízeních 

C OSOBY VE SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH 

jedná se o osoby, které se nacházejí ve speciálních zařízeních, jako jsou zdravotnická 

zařízení, domovy důchodců, sociální zařízení, apod. 

při evakuaci těchto osob je klíčové, odkud jsou tyto osoby evakuovány; od toho se pak 

odvíjí následná opatření a postupy 

osoby jsou přemísťovány do prostor, která jsou svým charakterem a funkcí shodná 

s původním objektem; v metodice je dále řešena pouze nejhorší varianta – evakuace 

osob ze zdravotnických zařízení 

organizace a pří-

prava 

před samotným zahájením evakuace je důležité zajistit veškeré 

související opatření, jako je např. zjištění kapacitního stavu 

okolních nemocni pro příjem (JIP, ARO, atd.), počet přeprav-

ních prostředků, kapacita personálu 
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evakuace 

po konzultaci se zdravotnickým personálem je vhodné určit oso-

by, které budou propuštěny a osoby, které bude potřeba evakuo-

vat, tzv. selekce; osoby pak budou vhodnými prostředky evaku-

ovány z ohroženého objektu 

 vést evidenci a provést kontrolu počtu evakuovaných osob 

přeprava 

zajistit takové přepravní prostředky, které budou sloužit pro pře-

voz pacientů s ohledem na jejich zdravotní stav 

 sanitní vozidla třídy A1 - určena k přepravě maximálně 

jednoho sedícího nebo ležícího pacienta; 

 sanitní vozidla třídy A2 - určena k přepravě minimálně 

jednoho ležícího pacienta a většího počtu sedících paci-

entů; 

 sanitní vozidla třídy B - slouží k akutním výjezdům (vy-

baveny tak, aby bylo možno pacienta při transportu udr-

žovat ve stabilizovaném stavu); 

 sanitní vozidla třídy C - mobilní jednotka intenzivní péče 

nebo resuscitační vůz (vybaveny veškerými potřebnými 

prostředky pro resuscitaci, monitoring a připojení na 

umělou plicní ventilaci) 

(dále to mohou být osobní automobily, případně helikoptéry) 

 
určit evakuační trasy, po kterých se budou evakuovaní přemís-

ťovat 

speciální zařízení 

osoby jsou přemístěny do náhradních zařízení, které svým cha-

rakterem a funkcí odpovídají původním zařízením; v těchto ob-

jektech pak péče o osoby přechází do běžného denního režimu 
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Seznam zkratek 

ARO anesteziologické a resuscitační oddělení 

JIP jednotka intenzivní péče 

PČR policie České republiky 

SMS Short Message Service (služba krátkých textových zpráv) 
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