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Úvod 

Nejčastější mimořádnou událostí přírodního charakteru jsou v ČR povodně, které se 

vyskytují zpravidla na jaře a v létě. Vodní živel už nespočetněkrát dokázal, jakou mohutnou 

silou disponuje. Jistě si spousta z nás vybaví povodně z roku 2002 v Čechách, či v roce 1997 

na Moravě, kdy tento živel napáchal nemalé škody na majetku a bohužel i na lidských 

životech. Opět se prokázalo, že společnost je povodněmi stále velmi zranitelná. Ne nadarmo 

se říká, že „příroda je mocná čarodějka“, která nám neustále dokazuje, že nad ní nelze jen tak 

zvítězit. V určité míře riziko povodní snížit lze. Systém ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení se škody, způsobené povodněmi, snaží minimalizovat. Pro minimalizaci škod 

se využívají inundační plochy, dimenzují se koryta a provádí se další protipovodňová 

opatření, jež by přispěla ke snížení rizika na přijatelnou úroveň. Pokud však tyto opatření 

nejsou dostačující a k povodním ohrožující obyvatelstvo dojde, je nutné přistoupit k procesu 

evakuace. 

Evakuace je velmi účinný prostředek ochrany obyvatelstva. Do procesu evakuace 

nespadá pouze přesun osob z místa, kde hrozí nebezpečí na bezpečné místo. Řadí se sem také 

proces plánování, organizování, řízení, monitorování aj. Velmi důležité je zajistit, jakým 

způsobem budou obyvatelé v případě nebezpečí varováni. Včasným varováním a provedením 

evakuace obyvatelstva lze snížit následky škod na životech, zdraví a majetku osob.  

U mimořádné události (dále jen "MU"), v podobě povodní se předpokládá, že 

evakuace osob bude trvat déle než 24 hodin, tudíž je potřebné, aby orgány krizového řízení 

zajistily nouzové přežití pro osoby postižené MU. Pro tyto potřeby slouží plán nouzového 

přežití obyvatelstva, ve kterém je řešeno nouzové ubytování, stravování, zajištění základních 

potřeb obyvatelstva, dodávka pitné vody a další nezbytnosti k nouzovému přežití občana. Plán 

nouzového přežití úzce souvisí s evakuačním plánem. Zpracování evakuačního plánu je 

klíčovým bodem pro úspěšné provedení evakuace. Každá obec by měla mít vypracovaný 

kvalitní evakuační plán, dle kterého je možné se řídit v případě hrozby nebo vzniku MU. 

Cílem mé bakalářské práce je stručný popis vybrané obce a její povodňové situace. 

Dále provedu dotazníkové šetření, kde se zaměřím na informovanost obyvatelstva z pohledu 

evakuace a povodňové situace obce. Na závěr zhodnotím stávající evakuační plán vybrané 

obce, a shrnu návrhy na zlepšení.   
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1 Rešerše 

Vyhláška MV č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. [7] 

 Vyhláška slouží k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Předpis také 

obsahuje definici pojmu evakuace. Dále jsou zde uvedeny orgány řídící evakuaci, plánování 

a způsob provádění evakuace a všestranné zabezpečení evakuace. 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, FOLWARCZNY, Libor. Ochrana obyvatelstva. 2. 

vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013. 177s. ISBN 978-

80-7385-134-7. [1] 

 Devátá kapitola této publikace pojednává o rozdělení a plánování evakuace, 

o povinnostech orgánů podílejících se na průběhu evakuace a také jsou zde informace pro 

evakuované obyvatelstvo. Desátá kapitola se věnuje nouzovému přežití obyvatelstva. 

PACINDA, Štefan, PIVOVARNÍK, Ján. Kolektivní ochrana obyvatelstva. 1.vyd. 

Praha: Ministerstvo vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

2010. 118 s. ISBN 978-80-86640-67-9. [4]  

V první kapitole této publikace jsou definovány pojmy týkající se evakuace osob. Dále 

jsou zde vymezené úkoly, které zabezpečují orgány podílející se na evakuaci. Také je zde k 

naleznutí jak se zabezpečuje evakuace, údaje pro evakuované osoby a v neposlední řadě se 

v knize objevuje pojednání o nouzovém přežití.  

Zákon č. 239 ze dne 28. Června 2000 o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů [28] 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém. Stanovuje složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Vymezuje práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při mimořádných událostech. Dále vymezuje působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávných celků. V zákoně je popsaná organizace 

záchranných a likvidačních prací v místě zásahu. Pojednává se zde i o kontrolách, pokutách 

a finančním zabezpečení. 



 

 

 

3 

 

2 Evakuace 

V momentě vzniku mimořádné události nebo krizové situace (dále jen "KS"), je 

prvořadá ochrana obyvatelstva. Ta úzce souvisí s evakuací, která je jedna z prioritních 

opatření k zamezení negativních dopadů MU nebo KS. Z míst vzniku MU se přesunují osoby, 

zvířata a věcné prostředky a to ve správném pořadí, tj. nejprve osoby, zvířata a v poslední 

části majetek. Přesun na předem určené místo se provádí všemi možnými dostupnými 

prostředky. Evakuace z ohroženého prostoru se vztahuje na všechny osoby s výjimkou 

skupiny, která provádí záchranné a likvidační práce, organizuje evakuaci nebo vykonává 

v místě vzniku MU jinou neodkladnou činnost. 

2.1 Dělení evakuace 

Proces evakuace je nevyhnutelný v důsledku nespočetně MU, i proto se rozděluje dle 

více kritérií a nahlíží se na něj z různých úhlů pohledu [4][6] . 

Evakuace z hlediska velikosti území 

Z  hlediska velikosti území se dělí na [3][4] : 

 Evakuace objektová - jde o evakuaci jednoho menšího objektu nebo malého 

počtu obytných budov či jiných menších objektů.  

 Evakuace plošná - jde o evakuaci obyvatelstva části či celého urbanistického 

celku, popřípadě většího územního prostoru.  

 Evakuace všeobecná - evakuační opatření se týká všech osob, s výjimkou osob, 

které vykonávají záchranné a likvidační práce a dohlížejí a řídí průběh 

evakuace. 

 Evakuace částečná - evakuační opatření se provádějí jen u osob uvedených 

skupin [3][4] : 

o děti předškolního věku s doprovodem dospělé osoby, 

o skupina dětí ve věku od 6 do 15 let s doprovodem dospělé osoby, 

o osoby umístěné na lůžkách ve zdravotnických zařízeních, 

o osoby staré, nemocné, s handicapem.  
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Evakuace z hlediska doby trvání 

Z hlediska doby trvání se dělí na [2] [4] : 

 Krátkodobá evakuace - v případě krátkodobé evakuace nedochází 

k dlouhodobému opuštění objektu a není zapotřebí zajištění nouzového 

ubytování. V rámci nouzového přežití se poskytují jen omezené prostředky 

k péči o evakuované osoby (např. zajištění zdravotního ošetření, strava, 

přikrývky, teplé nápoje a další). 

 Dlouhodobá evakuace - za dlouhodobou evakuaci se považuje situace, kdy jsou 

postižené osoby déle než 24 hodin mimo domov. Pro osoby, které nemají 

možnost vlastního náhradního ubytování (např. u  příbuzných, přátel, na chatě, 

atd.), je připraveno přechodné náhradní ubytování, kde je pro ně k dispozici 

strava, deky, hygienické prostředky a  další životně důležité potřeby pro 

přečkání, než bude možné vrátit se do svých domovů, případně do místa 

přechodného bydliště.  

Evakuace z  hlediska ohrožení 

Evakuace z hlediska ohrožení se dělí na [4][2] : 

 Přímá evakuace - probíhá aniž by před samotnou evakuací proběhlo ukrytí 

evakuovaných osob. 

 Evakuace s ukrytím - je vykonávána po předešlém ukrytí evakuovaných osob 

v momentu, kdy dojde ke snížení prvotního nebezpečí.  

Evakuace z hlediska organizovanosti  

Evakuace z hlediska organizovanosti se dělí na [2][4] : 

 Samovolná evakuace - lidé sami, bez přičinění orgánů odpovědných 

za evakuaci, opustí místo, ve kterém hrozí ohrožení na zdraví a životě osob. 

Ovšem ne všichni jsou poučeni o tom, jak se mají při evakuaci chovat, a tak 

vznikají zbytečné negativní dopady. Za jednu z nejčastějších chyb 

evakuovaných osob, při takovémto typu evakuace, se považuje zapomenutí 

nahlášení o opuštění evakuační zóny, či narušení záchranných a likvidačních 

prací při přesunu z místa ohrožení do bezpečí. I proto se orgány odpovědné za 

evakuaci snaží o alespoň částečnou koordinaci samovolné evakuace. Osoby, 
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které dávají přednost samovolné evakuaci, velmi často vyhledávají náhradní 

ubytování u nejbližších členů rodiny nebo přátel. 

 Řízená evakuace - evakuace probíhá s koordinací orgánů odpovědných za 

evakuaci. Dotyční, kterých se evakuace týká, mají možnost, dostat se do 

bezpečného prostoru pěšky, svými dopravními prostředky nebo hromadnou 

městskou dopravou, kterou zajistí představitelé odpovědné za řízení evakuace.  

Evakuace z hlediska posloupnosti evakuačních opatření zarovnání 

Při evakuaci se musí myslet především na osoby s určitým omezením, a nejsou tak 

schopny zvládnout přesun z místa MU bez pomoci okolí. Jsou určitá pravidla, podle kterých 

mají při evakuaci přednost určité skupiny lidí. Seznam osob majících přednost při procesu 

evakuace je následující [7] :  

 děti do 15 let, 

 staré a nemocné osoby s handicapem, 

 pacienti ve zdravotnických a sociálních zařízeních, 

 doprovod výše zmíněných osob. 

2.2 Orgány pro řízení evakuace 

Aby postup evakuace probíhal bez větších komplikací a podle předem připraveného 

evakuačního plánu, je zapotřebí povolat orgány odpovědné za evakuaci, které se postarají o co 

nejhladší průběh při přesunu osob z území, které nevyhovuje podmínkám pro bezpečný pobyt. 

V nadcházejících podkapitolách jsou popsané činnosti orgánů, podílejících se na evakuaci.  
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Evakuační středisko 

Evakuační středisko musí být dostatečně viditelné a označené mezinárodně platným 

rozeznávacím znakem civilní ochrany. Středisko se zpravidla nachází mimo evakuační zónu. 

Jedná se o prvotní místo, kam jsou vyevakuovány osoby, které nedisponují jinou možností 

nouzového ubytování [7] . 

Činnosti evakuačního střediska popisuje obrázek 1.  

 

Obrázek 1 - Činnost evakuačního [7] 

Přijímací středisko 

Rovněž jako u evakuačního střediska i přijímací středisko musí být označené 

mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany. Nachází se v příjmovém území, 

kde jsou evakuované osoby nejen evidovány a informovány o dalším postupu, ale také se zde 

rozhoduje o cílovém umístění osob postižených MU. Na následujícím schématu (obrázek 2) 

jsou zobrazeny hlavní činnosti přijímacího střediska. [1][7] 
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Obrázek 2- činnost přijímacího střediska[7] 

 

Evakuační a přijímací středisko lze sjednotit. Zároveň je možné střediska umístit do 

místa nouzového ubytování, a to za podmínek, že bude přesun osob probíhat v obci, kde se 

stala MU [1] . 

Znakem civilní ochrany je rovnostranný modrý trojúhelník na oranžovém pozadí 

(viz obrázek 3). 

 

Obrázek 3- Znak civilní ochrany [9] 
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Pracovní skupina krizového štábu 

Pracovní skupina krizového štábu slouží k řešení krizových situací. Stará se 

o celkovou koordinaci průběhu evakuace. Významné úkoly, které plní jsou [7] : 

 dohled nad vývojem evakuace,  

 koordinace a řízení transportu z míst ohrožení do evakuačních středisek,  

 obstarání dopravních prostředků a rozdělení mezi jednotlivá evakuační 

střediska, 

 řízení nouzového zásobování pro obyvatelstvo, 

 koordinace činnosti evakuačních a přijímacích středisek, 

 spolupráce s orgány veřejné správy a se zdravotnickými a humanitárními 

organizacemi. 

Na přípravu a realizaci evakuačních opatření mohou mít vliv neziskové organizace, 

které mají bohaté zkušenosti s péčí o obyvatele a hlavně mohou přispět hmotnou nebo 

finanční podporou [4] .  

2.3 Zabezpečení evakuace 

Zpracovatel evakuačního plánu, v součinnosti s příslušným orgánem veřejné správy, 

má povinnost zajistit [1][7] : 

 Pořádkové zabezpečení -  přítomnost policie ČR a městské policie, která 

dohlíží na co nejhladší průběh evakuace z pohledu veřejného pořádku. 

 Dopravní zabezpečení - dostatečné množství dopravních prostředků pro 

převoz evakuovaných, přičemž se nesmí opomíjet na zásobování pohonnými 

hmotami.  

 Zdravotnické zabezpečení - postiženým osobám je poskytnuta předlékařská 

zdravotnická pomoc, u těžších zranění je zajištěn převoz do zdravotnických 

zařízení. V případě nutnosti se zabezpečuje hygienicko-epidemiologické 

opatření. 
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 Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob - patří sem 

především zajištění nouzového ubytování, stravování, pitné vody, 

hygienických potřeb a dalších nezbytných životních potřeb člověka. 

 Mediální zabezpečení - Zajištění varování obyvatel o hrozícím nebezpečí, 

předání pokynů k chování obyvatelstva, následné předání potřebných 

tísňových informací.  

2.4 Plánování evakuace 

V případě nastalé MU nelze jen nečinně čekat, kdy a jak velké území bude postihnuto 

MU. Je nutné pokusit se o co nejlepší připravenost na možnou hrozbu. V souvislosti s tím 

jsou prováděny různé analýzy, které dokážou identifikovat velikost rizika, na jakém území 

riziko hrozí, vypočítávají se předpoklady škod a další cenné údaje, které napomohou při 

plánování a realizaci opatření. 

Evakuace je plánována v těchto případech [7] : 

 „pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 

stupně poplachu“  

 „ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s  velmi významnými 

zdroji ionizujícího záření“ 

 „ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s  nebezpečnými chemickými 

látkami 
1
“ 

2.5 Pokyny pro obyvatelstvo 

Po ohlášení evakuace je velmi důležité nevyvolávat paniku a postarat se o dostatečné 

zajištění svého domu, jak před vandalismem, tak před hrozbou výbuchu a jiných ohrožení. 

Především se musí uzavřít přívod vody, plynu a elektřiny (více podrobností viz příloha č. 5)  

                                                 
1
 Zákon č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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Evakuační zavazadlo  

Před opuštěním svého domova je podstatné nezapomenout sbalit nejdůležitější věci 

k nouzovému přežití, takzvané evakuační zavadlo. Evakuované osoby s možností vlastní 

dopravy mají tu výhodu, že jejich zavazadlo není váhově limitované, tudíž není nutné mít 

doporučenou hmotnost zavazadla. Ovšem pokud nemají zajištěný transport svými prostředky, 

je doporučeno, aby zavazadlo dospělého člověka nebylo těžší než 25 kg, u dětí se doporučuje 

nepřesáhnout váhu 10 kg. Obsah evakuačního zavazadla viz příloha č. 5 [1] .  

2.6 Varování obyvatelstva 

Od data 1. listopadu 2001 je v České republice stanoven jediný varovný signál 

„Všeobecná výstraha“, který slouží k varování obyvatelstva před hrozící mimořádnou 

událostí. Tento signál je specifický kolísavým tónem, trvajícím 140 sekund. Po zaznění 

signálu se předpokládá, že vznikla, nebo je možnost vzniku MU. V  případě výstrahy je nutné 

v co nejkratším čase zahájit opatření, které sníží dopady na zdraví obyvatel a jejich majetku.  

K varovnému signálu se přidává i tísňová informace, která blíže specifikuje charakter 

ohrožující MU. Tísňová informace je obvykle předávána koncovými prvky varování. [3]. 

2.7 Evakuační plán  

Plán evakuace obyvatelstva (obrázek 4) je základním stavebním kamenem při 

přemístění osob, hospodářského zvířectva a materiálu z místa ohrožení do bezpečí. Evakuační 

plán patří k plánům konkrétních činností, jež jsou součástí havarijního plánu kraje [3]. 

Plán je rozdělen na textovou a grafickou část. V textové části jsou údaje týkající se 

zdravotnického zabezpečení, dopravního zabezpečení, všeobecných zásad provádění 

evakuace, přibližné počty evakuovaných podle jednotlivých evakuačních zón, místa 

náhradního ubytování a stravování, postupy evakuace probíhající v nemocnicích, školách, 

věznicích a dalších „problematických „ zařízení". Rovněž se zde najdou uzavřené smlouvy se 

subjekty, které vypomáhají při evakuaci (dopravní podniky, firmy poskytující výrobky 

a další). Je zde určeno, jakým způsobem bude obyvatelstvo varováno, instrukce pro chování 

při evakuaci a jiné skutečnosti [3] . 

V grafické části se nacházejí mapové podklady, na kterých jsou vyznačené např. 

evakuační zóny, místa shromaždiště, evakuační a přijímací střediska, evakuační trasy, místa 
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náhradního ubytování a stravování, zdravotnická zařízení a další [3] Obsah evakuačního plánu 

lze podrobněji vidět na obrázku č.4.  

Obsah 

evakuačního plánu

Mapové podklady

Orgány pro řízení 

evakuace a způsob 

jejich vyrozumění

Rozdělení 

odpovědnosti za 

provedení 

evakuace 

Zabezpečení 

evakuace

Rozsah 

evakuačních 

opatření 

Zásady provádění 

evakuace

 

Obrázek 4 - Obsah evakuačního plánu [3] 
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3 Nouzové přežití 

Jak už je v této práci zmíněno, při procesu evakuace, u které se předpokládá doba 

trvání delší než 24 hodin, je zapotřebí zajistit podmínky pro nouzové přežití, kam spadá 

především potřeba nouzového ubytování, stravování, pitné vody a dalších životních potřeb 

člověka (např. pomocí smluvních dohod). 

Opatření nouzového přežití se připravuje pro případ, vzniku MU, která si žádá podle 

vyhlášky č. 328/2001 Sb. vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a taktéž pro 

situaci, kdy je vyhlášen jeden z krizových stavů [1]. 

Z hlediska ochrany obyvatelstva je důležité zajistit na nezbytně dlouhou dobu opatření 

pro nouzové přežití, přičemž je postupováno dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném 

záchranném systému. Na zajištění opatření pro nouzové přežití se podílí orgány samosprávy, 

složky IZS, PO, PFO, humanitární organizace a také dobrovolníci z řad občanů. Orgánům jde 

především o to, aby měli evakuované osoby k dispozici základní lidské potřeby pro důstojný 

život. Aby se podmínkám pro důstojný život dostálo, musí se organizovat nouzové ubytování, 

stravování a další podstatné opatření, které jsou vidět na nadcházejícím schématu (obrázek 5) 

[1]. 

 

Nouzové přežití

Nouzové základní 

služby obyvatelstvu

Nouzové zdroje pitné 

vody

Nouzové ubytování

Organizování 

humanitární pomoci

Nouzové zásobování 

pitnou vodou

Nouzové stravování

Nouzové dodávky 

energie

 

Obrázek 5- Nouzové přežití[1] 
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4 Charakteristika města Přeštice 

Správní obvod Přeštice zaujímá polohu na jihozápadě republiky. Konkrétně leží 

v Plzeňském kraji, v regionu Plzeň- jih, přibližně 20 km od Plzně. (Obrázek 6) Přeštice se 

rozprostírají na ploše 27 116 ha a jsou největším městem jižního Plzeňska. Sousedícími ORP 

jsou ORP Plzeň, Nepomuk, Blovice, Domažlice, Klatovy, Horšovský Týn, Stod. Dosahuje 

nadmořské výšky 366m nad mořem a je rozprostřeno na okraji Středočeské pahorkatiny. 

Střížov (523m) a Ticholovec (480m) se řadí mezi nejbližší Přeštické vršky [10]. 

Poloha města je 13°19´57“ východní délky a 49°34´27“ severní šířky.  Dosahuje 

nadmořské výšky 366 m nad mořem a je rozprostřeno na okraji Středočeské pahorkatiny. 

Střížov (523m) a Ticholovec (480m) se řadí mezi nejbližší Přeštické vršky.  Počet obyvatel 

města včetně přidružených obcí je 7 165. (Přidružené obce: Žerovice = 219 obyvatel, 

Zastávka = 110 obyvatel, Skočice = 433 obyvatel) [10][30]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - mapa ČR - vyznačený bod zájmu [8] 
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Klimatické podmínky 

Přeštice leží v mírně teplé, suché až mírně vlhké podnebné oblasti s průměrnou roční 

teplotou 7,4 °C. V zimním období se teploty pohybují na úrovni -2 až -4°C, v letních měsících 

inklinují k hodnotám kolem 17-19°C. Sněhem jsou Přeštice průměrně pokryty na cca 50-70 

dní v roce a  počet slunečných dnů čítá přibližně 40 - 50 dnů v roce. Počet bouřek je značně 

proměnlivý, pro povodí Úhlavy se udává v průměru 22 bouřkových dní v roce. Průměrné 

roční srážky se pohybují kolem 600 mm [10]. 

Hydrometeorologická situace 

Městem protéká řeka Úhlava, která odvádí většinu vod z Přešticka. Dle vyhlášky 

č. 178/2012 Sb. kterou se stanový seznam významných vodních toků a způsob provádění 

činností souvisejících se správou vodních toků, patří řeka Úhlava k významným tokům. Řeka 

pramení na Šumavě pod vrcholem Pancíře asi ve výšce 1110 m. n. m. Úhlava se v Plzni stéká 

s Radbuzou. Obě tato povodí jsou součástí hlavního povodí Vltavy a Labe. Řeka Úhlava 

dosahuje délky 108,5 km, přičemž Přešticemi prochází na cca 32,1 km. Její průměrný roční 

průtok činí 5, 7 m
3
 v ústí do Radbuzy. Úhlava se řadí mezi nejdelší a nejvodnatější toky 

Plzeňska a současně se považuje za jednu z nejčistších řek Plzeňska, proto také slouží po 

úpravě ve vodárně pod Homolkou jako zdroj pitné vody pro obyvatelstvo Plzně [13] [14]. 

Historie města 

První zmínka o městě pochází z roku 1226, kdy se prvně vyskytuje na listině krále 

Přemysla Otakara I jako trhová ves. Podle lidové pověsti získalo město jméno Přeštice, 

protože se přes řeku Úhlavu nechodilo po mostě, ale „přes tyče“. Ovšem název Přeštice vznikl 

ze staročeského osobního jména Přešek. Přeščici byli lidé nebo potomci Přeškovi. Jméno se 

ujalo jako Přeščice, tj. osada lidí Přeškových. Hláskovým vývojem se Přeščice po čase 

změnily na Přeštice [10]. 

V Přešticích se narodili velmi významné osobnosti jako např. skladatel Jakub Jan 

Ryba, spisovatel Václav Stach, architekt a mecenáš Josef Hlávka.[10] K městu 

neodmyslitelně patří symbol prasete, neboť Přeštice se proslavili chovem černostrakatého 

plemene prasat [10]. 
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4.1 Události minulých let 

Pro účel této práce se nezdařilo získat informace o všech procesech evakuace, které 

proběhly v daném městě. Hasičský záchranný sbor (dále jen "HZS") sice uchovává údaje 

o svých výjezdech, tzv. statistické ročenky, ovšem rozděluje je na technickou pomoc (řadí se 

sem evakuace), požáry, dopravní nehody, únik nebezpečných látek, technické havárie, 

radiační nehody, ostatní MU a plané poplachy. Na následujícím grafu (graf 1) je souhrn všech 

výjezdů HZS Přeštice za poslední pětileté období [5]. 

Během minulých pěti let došlo k několika evakuacím obyvatelstva. Z dohledaných 

informací lze konstatovat, že evakuace zaviněná činností člověka vznikla 22. 6. 2011 na 

sídlišti Jelenov z důvodu nálezu výbušných chemikálií. Byla evakuována část sídliště (cca 70 

osob). Den poté proběhla na totožném místě evakuace z obdobného důvodu. Průběh těchto 

dvou evakuací se obešel bez větších potíží. Nejednalo se o dlouhodobou evakuaci a nebylo 

nutné dopravit dotyčné do evakuačního střediska. Obyvatelé byli nuceni opustit své domovy 

první i druhý den na cca 2 hodiny, poté se mohli vrátit bezpečně do svých bytů [23]. 

Další zdroje informací o možné evakuaci zaviněné civilním obyvatelstvem nejsou 

k dohledání, ale pro tuto práci jsou prioritní informace ohledně evakuace v důsledku povodní. 

Graf 1 - Statistická ročenka HZS Přeštice[11] 
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U událostí způsobených přírodními vlivy, je k dispozici více informací. Jak už je 

výše zmíněno, Přešticemi protéká řeka Úhlava. Většinu času je řeka klidná a pokojná, ale za 

nepříznivých podmínek je průtok velmi nestabilní a rozbouřený, což vede k MU, které 

vyžadují evakuaci, jako tomu bylo v roce 2002, kdy postihla Českou republiku jedna 

z největších a nejničivějších povodní v historii. Povodeň zasáhla město Přeštice ve dvou 

vlnách. První záplavová vlna dorazila do Přeštic 9. srpna 2002, kdy bylo zaplavené území 

u jezu, kde právě probíhala rekonstrukce přehrazení koryta. Vzhledem k přetrvávajícím 

dešťům došlo dne 12. srpna 2002 ke zvýšení hladiny řeky Úhlavy až do bodu, kdy překročila 

úroveň staleté vody. Došlo k rozsáhlému zatopení města a nutnosti vyhlášení třetího 

povodňového stupně. Byla nařízena evakuace z ulice Pobřežní, Mlýnské, Nepomucké 

a Havlíčkova náměstí. Evakuováno bylo cca 600 lidí. Distribuci humanitární pomoci 

poskytoval SDH Přeštice. Někteří obyvatelé města nechtěli opustit svůj domov a svým 

jednáním stěžovali práci HZS Přeštice. Povodeň za sebou zanechala negativní následky. 

Zasáhla 150 nemovitostí z čehož 15 objektů (vesměs z nepálených cihel) nevydrželo nápor 

vody a ze statických důvodů bylo nutné tyto stavby zdemolovat. Dvanáct rodin, které přišly 

o svůj domov, si zajistily bydlení samy. Tři rodiny požádaly o pomoc město Přeštice, které 

jim byt poskytlo [24][25]. 

4.2 Prověřovací cvičení 

Teoreticky by měli být poučeni a informováni o průběhu a chování při evakuaci 

vesměs všichni obyvatelé. Tyto informace získávají zejména ze školských institucí či 

pracovišť. Ovšem nestačí mít jen teoretické znalosti. Praktické dovednosti jsou stěžejní částí 

připravenosti na proces evakuace. Někteří jedinci musí evakuaci podstoupit, jelikož jim hrozí 

ohrožení života. Avšak jsou i tací, kteří se setkávají jen se cvičnou evakuací. Evakuace, která 

probíhá tzv. "jen jako/cvičně", se musí předem naplánovat a nahlásit její konání na příslušný 

OPIS HZS. I přesto, že se jedná o cvičnou evakuaci, je akce nastavena tak, aby podmínky 

byly co nejvíce podobné situaci, jako by se jednalo o reálnou hrozbu.  

Nácvik evakuace by měl prověřit akceschopnost a efektivitu zásahu HZS, ale 

samozřejmě také osoby, které jsou při cvičném poplachu evakuování (nejčastěji se jedná 

o studenty a zaměstnance škol). Díky nácviku vyvedení osoby z místa ohrožení si každý může 

evakuaci vyzkoušet, což je vhodné zejména pro případy, kdy se aktér dostane do obdobné 
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situace v  reálném životě, a v tom případě budou tyto zkušenosti hrát hlavní roli. V neposlední 

řadě je cvičná evakuace užitečná pro zjištění nedostatků, které je nutno eliminovat [20]. 

Prověřovací cvičení v Přešticích 

Jak už je zmíněno výše, cvičení se provádí nejčastěji z objektů škol, tzn., probíhá 

evakuace objektová. I  v případě cvičení v městě Přeštice probíhají prověřovací cvičení 

především ze školských zařízení. Dne 14. 10. 2014 se konalo v objektu ZŠ Josefa Hlávky 

v Rebcově ulici od 10:00- 11:00 hod. prověřovací cvičení. Námětem cvičení byl důsledek 

požáru s nutností evakuace z objektu základní školy. Samotná evakuace trvala cca 5 minut. 

Škola má zajištěn převoz žáků a zaměstnanců školy prostřednictvím autobusů společnosti 

ČSAD Přeštice. V případě potřeby jsou převezeny do druhé budovy základní školy na 

Jordáně, která se rovněž nachází v Přešticích. Zde mají zajištěný tepelný komfort [21][22]. 

Z vyhodnocení prověřovacího cvičení vyplývá, že evakuace žáků a personálu školy 

proběhla bezchybně a ve stanovené době dle evakuačního plánu. Za nedostatek školy se 

považuje chybějící požární hlídka, která by měla mít na starosti kontrolu vypnutí tepelných 

spotřebičů ze sítě a dále také kontrolu zavření (nikoli zamčení) dveří do učeben a kabinetů, 

což vede k omezení šíření požáru a zplodin hoření [22] [21]. 
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5 Povodňová situace obce 

Povodeň je definována podle zákona č. 254/2001 Sb.
 2
 „Povodněmi se pro účely tohoto 

zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 

při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení 

území při soustředěném odtoku srážkových vod.“ 

Povodně mohou být způsobeny přírodními jevy (tání sněhu, dešťovými srážkami) 

nebo jinými jevy, zejména poruchou vodního díla, která může zapříčinit protržení přehrady. 

5.1 Příčiny přirozené povodně v obci Přeštice 

Vznik povodní v letních měsících se již stal pravidlem. V letním období je 

výskyt vydatných srážek, doprovázených silnými bouřkami, velmi častý. Obvykle tato 

meteorologická situace nemá dlouhé trvání, ale jsou i případy, kdy za velmi krátkou dobu 

napadne nadměrný počet srážek, který nestihne odtéci a zaviní přívalové povodně. Přívalové 

povodně přicházejí nečekaně rychle a způsobují nemalé škody [19]. 

Další typ povodní se vyznačuje dlouhodobými dešti s intenzivními srážkami, díky 

kterým se voda vylije z koryta řeky. Tato situace nastala při povodních v roce 2002 v ČR 

[19]. 

Jak už vyplynulo z předcházejícího textu, Přešticemi protéká řeka Úhlava. Po zimních 

měsících, kdy dochází k oblevám a tání sněhu Šumavských vrchů, odvádí tato řeka velké 

množství vody. Po tomto období bývá půda promrzlá, tudíž neumožňuje přirozené vsakování 

vody, čímž může docházet k zvednutí hladiny. Pokud není v nížinatých oblastech řeka 

pokryta vrstvou ledových ker, průtok řeky je vcelku plynulý a voda se pohybuje na úrovni 1. 

nebo nanejvýš 2. stupně povodňové aktivity. Nemalou zásluhu na regulaci toku má přehrada 

Nýrsko, která určitý objem vody zadrží [19]. 

Poněkud závažnější situace nastává v době, kdy je koryto řeky zamrzlé. Síla proudu 

vody led zdvihne, rozláme a vytvoří se ledové kry. Vytvořené ledové kry mají tendenci se 

                                                 
2
 Zákon č. 254 ze dne 28. Června 2001 o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon) 
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proudem vody hromadit v zákrutech koryt, v úzkých profilech koryta a také na vrcholech 

jezů. Hromadění ker na jednom místě znesnadňuje plynulý odtok vody a stává se důsledkem 

vylití vody z koryta toku. Ve zkoumaném městě nahromadění ker vede k následnému vylití 

vody z koryta v úseku 31-32 km řeky Úhlavy, kde se nachází jez [19]. 

Na řešení situace s odstraněním ledových ker se musí myslet v organizační části 

povodňového plánu. Je vhodné smluvně zajistit těžkou techniku, např. bagry. Další variantou 

může být odstřel ledu [19]. 

Řeka Úhlava vylitím vody z koryta dokáže napáchat velké škody (viz Povodně 2002). 

5.2 Přehrada Nýrsko 

Řeka Úhlava pramení v Šumavském pohoří. Na toku řeky Úhlavy byla vybudována 

v letech 1965-1969 vodní nádrž Nýrsko. Přehrada je umístěna cca 4 km od Nýrska a 19 km od 

Klatov. Kapacita nádrže činí 148 ha a její celkový objem je 20,75 mil. m
3
. Účelem výstavby 

Nýrské přehrady byla zpočátku regulace průtoku vody v řece Úhlavě. Průtok vody se 

v průběhu roku mění. Klimatické výkyvy vytvářejí na řece proměnlivý tok. Jedna z priorit 

Nýrské přehrady je eliminace těchto výkyvů. V jarních měsících se průtok řeky vychyluje od 

běžného stavu a Nýrská přehrada zadržuje určitý objem vody. Naopak v letním období 

přehrada zajišťuje dostatek vody, zejména pro úpravnu pitné vody v Plzni na Homolce. Po 

výstavbě a spuštění do provozu bylo zjištěno, že retenční schopnost vodní nádrže je tak 

vysoká, že dokáže zásobovat pitnou vodou Klatovy a Domažlicko. V současné době je otázka 

zásobárny pitné vody čím dál tím aktuálnější. Proto na udržení vody v přírodě jsou právě 

retenční nádrže velmi vhodné řešení [12]. 

S vybudovanou nádrží však hrozí i negativní vlivy v podobě protržení přehrady. Ta 

se může protrhnout z důvodu povětrnostních vlivů, nevhodně zvoleného materiálu, nesprávné 

údržby, záměrného zničení přehrady apod. Protržení vodní nádrže způsobí nepříznivé dopady 

a je nutné reagovat kvapným zajištěním bezodkladných opatření. V první řadě je prioritou 

varovat obyvatelstvo a začít s evakuací osob, kterým hrozí nebezpečí zátopové vlny. 

Charakter takovéto MU bude řešen územně příslušným havarijním plánem, ve kterém se 

nachází plán ochrany území pod vybraným vodním dílem. Pakliže nastane situace protržení 

přehrady Nýrsko, má vlastník vodního díla zpracované typové plány a opatření, jak co 

nejrychleji předat informace příslušným orgánům. Město zasáhne povodňová vlna za cca 10 
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hodin, tudíž je relativně dostatek času na realizaci opatření snižující následky zvláštní 

povodně [15][29].  

5.3 Povodňové stupně 

Stupně povodňové aktivity (dále jen “SPA“) vyjadřují míru povodňového nebezpečí 

a jsou vázány na směrodatné limity, které se vyjadřují třemi SPA. [15] 

1. SPA (stav bdělosti) - Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-

li příčiny takového nebezpečí.
 3

 Při I. SPA ještě nedochází k rozlivu vody z koryta toku, tudíž 

nevznikají žádné hmotné škody, je však podstatné sledovat situaci na vodním toku. Činnost 

zahajuje hlásná a hlídková služba. V povodňovém plánu ORP Přeštice je hlásný profil 

kategorie B pro město Přeštice stanoven hodnotou 180 cm [15] [29]. 

2. SPA (stav pohotovosti) - Vyhlašuje se příslušným povodňovým orgánem 

v momentu, kdy nebezpečí přirozené povodně přechází v povodeň. Dochází k rozlivu 

menšího množství vody (např. na louky), ale nedochází k závratným škodám mimo koryto. 

Do činnosti se zapojují povodňové orgány a další složky povodňové služby. Provádí se 

opatření pro zmírnění následků povodně. Rovněž se vyhlašuje při překročení mezních hodnot 

sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska bezpečnosti. V povodňovém plánu 

ORP Přeštice je pro hlásný profil kategorie B pro II. SPA stanovena hodnota 230 cm [15][29]  

3. SPA (stav ohrožení) - Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku větších škod, při ohrožení 

životů a majetku v záplavovém území. Provádí se zabezpečovací a záchranné práce. 

Vyhlašuje se rovněž při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním 

díle z hlediska jeho bezpečnosti. V povodňovém plánu ORP Přeštice je pro hlásný profil 

kategorie B pro III. SPA stanovena hodnota 250 cm [15] [29]. 

5.4 Záplavová území  

Určení záplavového území patří mezi jedno z nejdůležitějších přípravných opatření 

a opatření před hrozbou povodní. 

Pojem záplavová území je zaveden ustanovením §66 vodního zákona: „Záplavová 

území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně 

zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku 

                                                 
3
 Zákon č. 254 ze dne 28. Června 2001 o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon) 
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vodoprávní úřad.“
 4

 Záplavové území se určuje dle záplavové čáry Qn, přičemž n vyznačuje 

s jakou pravděpodobností se n -letá voda vyskytne. (př. Q100 = výskyt jednou za 100 let)[16]. 

V povodňovém plánu ORP Přeštice, v grafické části, jsou vyznačená území, která 

budou zatopená při povodňové vlně. Zpravidla se vyznačují záplavová území pro Q5, Q20, 

Q100. Na následujících obrázcích (7, 8) je možné vidět, jak velké území zasáhne stoletá voda 

při přirozené a zvláštní povodni ve zvoleném městě. (další mapky přirozené a zvláštní 

povodně viz Příloha č. 2) [16][15]. 

 

 

Obrázek 7 - Přirozená povodeň Q 100[29]  

                                                 
4
 Zákon č. 254 ze dne 28. Června 2001 o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon) 
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Obrázek 8 - Zvláštní povodeň Q 100[29] 

5.5 Aktivní zóna 

V  záplavové zóně vznikají omezení v takzvaných aktivních zónách. V těchto zónách 

není umožněno provádět jakékoliv stavby. Dále zde nelze realizovat těžbu nerostů a zeminy, 

které by znesnadňovaly odtok povrchových vod, stavět jakékoliv oplocení, skladovat 

odplavitelný materiál a také se zde nesmí zřizovat žádné dočasné ubytovací zařízení.[15] 

 Existuje výjimka pro povolení stavby, a to v případě nutnosti stavby vodního díla, 

kterým se upraví vodní tok, zlepší se odtokové poměry, či bude sloužit pro ochranu před 

povodněmi a při odvádění odpadních a srážkových vod. Mapa aktivní zóny ve zkoumaném 

městě viz příloha [15]. 

5.6 Protipovodňová opatření v městě Přeštice 

Obcí protéká řeka Úhlava, tudíž se předpokládá, že povodňová situace může nastat. 

Proto je podstatné, se na takovouto MU připravit. Přípravami, které vedou k ochraně  

před povodněmi, se rozumí preventivní a přípravná opatření prováděná v době mimo povodeň 

a operativní opatření prováděná v době povodně [18]. 

Mezi přípravná opatření patří především [18][15] : 

 zpracování povodňového plánu, ve kterém je zaznamenán způsob zajištění 

včasných a důvěryhodných informací o vývoji povodně. Jsou zde znázorněné 

možnosti ovlivnění odtokového režimu a také organizace a příprava 
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zabezpečovacích prací. „Dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace 

povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, 

přípravy a organizace záchranných prací a zjištění povodní narušených 

základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů 

povodňové aktivity. „
5
 Je velmi důležité uskutečnit každoročně aktualizaci 

povodňového plánu, která je realizována zpravidla před obdobím jarního tání.  

 vymezení záplavových území, vymezení aktivních zón, 

 provádění povodňových prohlídek - organizaci provádí povodňová komise 

města Přeštice v součinnosti se správci vodních toků a vodních děl. Kontroly 

probíhají nejčastěji v období jara, kdy taje sníh, nebo v letním období, 

 kdy jsou hrozbou přívalové deště. 

 školení pracovníků povodňové služby,  

 obstarávání povodňových rezerv. 

Mezi činnosti v době povodně patří především [18]:  

 záchranné a zabezpečovací práce, vyklizení záplavových území, 

 činnost předpovědní a povodňové služby, 

 varování a vyrozumění, 

 snižování následků (protipovodňové opatření - pytle s pískem, hráze,…). 

Mezi činnosti po povodni patří zejména[18]:  

 likvidační práce, vyhodnocení škod, 

 evidenční a dokumentační práce, rekapitulace průběhu povodně a návrhy  

na zlepšení. 

                                                 

[1] 5 Zákon č. 254 ze dne 28. Června 2001 o vodách a změně některých zákonů (Vodní 

zákon) 
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Technická opatření po roce 2002  

Do roku 2002, kdy přišly katastrofální povodně, se město nijak zvlášť 

o protipovodňové opatření v podobě zvětšení průtoku řeky, výstavby ochranných 

protipovodňových hrází a podobných úprav z hlediska ochrany před povodněmi nezabývalo. 

Zvýšené úsilí ochránit město před ničivými dopady povodňové vlny bylo vyvoláno 

katastrofální situací a obrovskými škodami zapříčiněnými extrémní povodní v roce 2002. 

Škody napáchané při povodních roku 2002 byly městským úřadem Přeštice vyčíslené na 

47,2 milionů Kč. Po ničivých povodních se přistoupilo k realizaci opatření snižující riziko 

rozlivu vody do intravilánu města [27]. 

 Roku 2006 město Přeštice realizovalo stavbu paralelního koryta pod mostem 

na tzv. Zámostech na pravém břehu řeky, čímž se urychlil odtok povodňových 

vod z jednoho z nejrizikovějších úseků, kterým je považován úsek od jezu (od 

31 km) ke zmiňovanému mostu (31,575 km). Toto opatření chrání město 

Přeštice v případě zvýšených srážek. Ovšem už při mírných povodních,  

kdy se voda vylije mimo koryto, se zatopí i toto koryto a to ztrácí svojí funkci  

až do doby, než voda opadne [27]. 

 V roce 2007 bylo městem zakoupeno 20 m protipovodňových hrází - v případě 

povodně by tato hráz byla použita v nejnižší části břehu řeky 

 (směrem na Havlíčkovo náměstí, pod bývalým komunálem)[27].  

5.7 Shrnutí povodňové situace obce  

Město Přeštice v souvislosti s katastrofálními povodněmi, které proběhly v roce 2002, 

učinilo určité opatření ke snížení následků velké vody, ovšem toto opatření pomohlo spíše 

 na pravém břehu řeky, na kterém se nachází chatová oblast, která je postavená v aktivní zóně, 

kde by podle zákona č. 236/2002 sb. neměla stát [27]. 

 Na levý břeh řeky, kde se rozkládá město Přeštice, neměly zrealizované 

protipovodňové opatření po roce 2002 zásadní vliv. Lze konstatovat, že na levém břehu řeky 

(konkrétně v úseku 31-31,575 km) stále není provedeno dostatečné protipovodňové opatření, 

z čehož plyne, že intravilán města není před povodněmi chráněn. V inkriminovaném území 

 se nachází cca 82 rodinných domů, ve kterých bydlí 168 obyvatel [27]. 
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Vzhledem k tomu, že se město nezaměřilo na ochranu levého břehu řeky,  

kde řeka způsobila v roce 2002 škody v částce 42,5 milionů Kč, je velmi pravděpodobné,  

že při opakování takto rozsáhlých povodní, se tyto škody budou opakovat a bude nutná 

evakuace osob. Další nedostatek řeky Úhlavy je zanesené koryto od nánosů, které není 

dostatečně čištěno. Nánosy na řece vytvořily ostrov. S tímto problémem úzce souvisí 

zanedbaná péče o staré a vyvrácené stromy. Ty mohou spadnout do koryta řeky a propojením 

tohoto ostrova mohou vytvořit hráz, zvýšit hladinu řeky a napáchat velké škody, viz foto 

v příloze č. 3. [27] 

Od roku 2002 neproběhly ve městě povodně, které by dosáhly tak velkého rozsahu. 

 Je však jen otázkou času, kdy povodně většího rozsahu přijdou a pak už bude na opatření 

pozdě. Je zde reálné riziko, že případné povodně způsobí nemalé škody a poté se jen potvrdí,  

že město Přeštice není doposud na povodně dostatečně připravené.  
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6 Dotazníkové šetření 

V rámci práce bylo provedeno dotazníkové šetření. V průzkumu bylo zjišťováno 

povědomí a znalosti občanů v oblasti evakuačních opatření, a to především v důsledku 

povodně. Mimo jiné byl průzkum zaměřen na zjištění názorů obyvatel na povodňovou situaci 

města Přeštice. 

 Dotazník byl proveden řízeným rozhovorem. Tedy bylo možné respondentům  

při případných nejasnostech otázky upřesnit. Dotazník byl respondentům dáván osobně,  

tudíž bylo nutné zvolit přiměřený rozsah otázek, který respondenty neodradí. Byly zvolené 

možnosti odpovědí ANO x NE. Řízeným rozhovorem se potvrzovala důvěryhodnost těchto 

odpovědí. Anketa byla zpracována na jednu stranu A4 a to oboustranně. Celkem bylo 

respondentům položeno 13 otázek, z čehož 2 byly identifikační. Průzkum byl proveden  

v již zmiňovaném městě v období únor-březen 2015. Řízené rozhovory byly prováděné 

v městě Přeštice, a to s obyvateli daného města. Celkem bylo vyplněno 107 dotazníků. 

 Celé znění dotazníku viz příloha č. 1. 

6.1 Hypotézy 

Před průzkumem byly určeny hypotézy.   

Hypotéza č. 1 Předpokládám, že více než 60 % osob odpoví, že město není dostatečně 

zabezpečené před povodní.  

Hypotéza č. 2 Předpokládám, že 80 % z dotázaných bude  mít znalosti o evakuačním 

procesu. 

Hypotéza č. 3 Myslím si, že 20 % obyvatel neuposlechne evakuační výzvy a neopustí 

svůj domov dobrovolně.  
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Z grafu 2 je patrné, že poměr 

mužů a žen je relativně vyrovnaný. 

Z oslovených 107 respondentů 

odpovídalo 49 % mužů a 51 % žen. 

 

 

 

 

Z hlediska věku se průzkumu 

zúčastnilo 38% osob v produktivním 

věku do 30 let, 34% osob v produktivním 

věku nad 30 let. Pouze 19 % z celkového 

panelu respondetnů tvoří studenti. 

Nejméně početnou skupinu tvoří osoby 

v důchodovém věku (9 %) (graf 3). 

 

 

 

 

 

 

Celých 75 % z dotázaných 

respondentů má dojem, že město Přeštice 

není dostatečně zabezpečeno před 

hrozbou povodní (graf 4).  Pouhých 25 % 

si myslí, že město Přeštice, před hrozbou 

povodní zabezpečeno je. 

 

 

 

         Graf 2 - Otázka č. 1 

         Graf 3 - Otázka č. 2 

          Graf 4 - Otázka č. 3 



 

 

 

28 

 

 

Z řízeného rozhovoru jsem se dozvěděla, že občané považují za slabé stránky města 

v tomto ohledu především: 

 chybějící protipovodňové hráze, s tím související nedostatečné krytí řeky 

 nedostatečné čištění řeky 

 další nemalý problém se týká kanálů, které rovněž nejsou vyčištěné 

a zapříčiňují při sebemenším zvýšení srážek, potopu v přilehlých sklepích, 

především v ulici Polní. 

 

 

Dle názoru 71 % respondentů má 

město Přeštice dobrý varovný systém 

 pro obyvatelstvo. Ovšem 29 % 

z dotázaných si nemyslí, že je varovný 

systém vyhovující. Někteří tvrdí,  

že při silnějším větru není místní rozhlas 

dostatečně slyšet (Graf 5). 

 

 

Celkem 57 % respondentů vědělo,  

že má před opuštěním svého domova 

vypnou elektriku, plyn a rozvod vody (graf 

6). Překvapující údaj byl, že celých 43 % 

nejevilo známky znalosti o těchto opatření. 

Před opuštěním by byt pouze zamkli. 

 

 

 

 

Graf 6 - Otázka č. 5 

Graf 5 - Otázka č. 4 
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Z grafu č. 7 je patrné, 

 že velká část respondentů, konkrétně 

 85 %, se domnívá, že lze snížit následky 

povodní. Pro snížení následků 

 by navrhovali protipovodňové hráze 

v podobě pytlů s pískem, přenesení 

majetku do horních pater objektu, 

regulaci Nýrské přehrady (správná 

rozvaha při upouštění vodní nádrže). 

Celých 15 % respondentů je názoru, že následky snížit nelze. 

 

 

Z grafu 8 je vidět, že 72 % 

oslovených respondentů evakuaci 

nezažilo. Zbylých 28 % respondentů již 

bylo v minulosti evakuováno. Všichni, 

kteří proces evakuace podstoupili, 

chválili činnost IZS, především potom 

HZS a SDH Přeštice. Zároveň všichni 

sdělili, že nevyužili náhradního 

ubytování od obce, ale zajistili si 

nocleh u svých příbuzných. 

             

 

Graf 7 - Otázka č. 6 

Graf 8 - Otázka č. 7 
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Velká většina dotazovaných má přehled 

o stupních povodňové aktivity (graf 9). 

Konkrétně 82 % respondentů dokázalo 

s jistotou říci, že jsou 3 SPA. S menší 

jistotou už probíhalo vyjmenování těchto 

stavů, ale v rámci dotazníkového šetření 

údaj, že jsou tři stupně povodňové aktivity, 

stačí. Zbývajících 18 % nevědělo, kolik 

stupňů povodňové aktivity existuje. 

 

Překvapivé výsledky přinesla 9. 

otázka. Alarmujících 79 % respondentů 

neví, kde se v Přešticích nachází 

evakuační středisko (graf 10). 

Obzvláště zajímavé je porovnání 

odpovědí s výsledky z předchozích 

otázek, kdy nejevili respondenti přílišný 

zájem o získání dalších informací. 

V tomto případě měli dotazující velký 

zájem o zjištění, kde toto středisko 

mají, v případě nutnosti, vyhledat. 

Zbývajících 21 % dotázaných odpovědělo správně, že se evakuační středisko nachází 

v kulturním zařízení.  

 

      

Graf 9 - Otázka č. 8 

Graf 10 - Otázka č. 9 
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Celkem 85 % osob dovede 

vyjmenovat alespoň základní potřeby 

z evakuačního zavazadla (zejména osobní 

doklady, finance, léky, sezónní oblečení, 

rádio, telefon). Do skupiny, jež nezná 

obsah evakuačního zavazadla a to i přes to, 

že někteří z nich dokázali říci, 

 že by si vzali finance, spadá podle 

výsledků (grafu 11) 15 % z dotázaných. 

 

U otázky týkající se pojmu IZS, 

nebyla znalost občanů Přeštic na úrovni, 

která se předpokládala. Až 66 % osob 

dokázalo říci, co je IZS a byli schopni 

vyjmenovat základní složky IZS (HZS, 

PČR, ZZS). Ovšem zbylých 34 % osob 

nevědělo, co se pod touto zkratkou skrývá 

(graf 12). 

 

Jak je patrné z grafu 13, velká část 

respondentů(95 osob) je ochotna poskytnout 

pomoc při odstraňování následků povodně. 

Nejčastěji jsou schopni darovat oblečení, 

jídlo, pití, deky a pracovní náčiní. Zúčastnili 

by se dobrovolné práce a dokonce by někteří 

darovali i peněžní částku.  

Jedinců, kterých by pomoc neposkytlo, je 

menšina, pouhých 11 %. Zajímavé je, že se jedná především o ženy nebo osoby 

v důchodovém věku. Překvapivý byl názor skupinky žen, které v této otázce odmítly 

poskytnout pomoc a to zejména z důvodu, že muži zvládnou více práce, tudíž oni nejsou 

potřebné.  

 

 

 

Graf 11 - Otázka č. 10 

        Graf 12 - Otázka č. 11 

Graf 13 - Otázka č. 12 
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Vysvětlením neposkytnutí pomoci osob v důchodovém věku, bylo především jejich stáří. 

U těchto 11 % lidí se zdálo, jakoby ani netušili, že mohou poskytnout i jinou pomoc než 

osobní. 

 

Z dotázaných respondentů je 78 % 

schopných v případě nutnosti evakuace 

opustit svůj domov dobrovolně (graf 14). 

Výzvy není schopno uposlechnout 24 osob 

(22 %). Mezi těmito osobami je 

7 v důchodovém věku. Je nutné 

připomenout, že dotazníkového šetření se 

zúčastnilo 107 respondentů, a pouhých 

9 osob v důchodovém věku. 

 

 

6.2 Shrnutí dotazníkového šetření 

Dotazníku se zúčastnilo 107 respondentů. Poměr mužů a žen byl celkem vyrovnaný. 

Průzkumu se zúčastnilo nejvíce respondentů v produktivním věku od 30 let, naopak nejméně 

odpovídajících respondentů bylo v důchodovém věku. Spíše si občané myslí, že město není 

dostatečně zabezpečení před hrozbou povodní. Větší část obyvatelstva si myslí, že má město 

dobrý varovný systém. Více než polovina z dotazovaných má znalosti ohledně zabezpečení 

svého domu při evakuaci. Převážná část obyvatelstva je názoru, že lze snížit následky vzniku 

povodně. Evakuaci zažila téměř čtvrtina obyvatel, přičemž velmi chválili činnost IZS. 

Většinová část občanů věděla, jaké jsou stupně povodňové aktivity. Téměř 80 % z dotázaných 

osob nevědělo, kde se nachází evakuační středisko, ale bylo evidentní, že je tato informace 

zajímá. Celých 85 % obyvatelstva by vědělo, co si má sbalit do evakuačního zavazadla. 

Respondenti spíše věděli, co je to IZS. Téměř většina z dotazovaných by byla schopná 

poskytnout pomoc při odstraňování následků povodně. Do skupinky osob, které by pomoc 

neposkytly, patří především penzisté a ženy. Velká část osob by uposlechla evakuační výzvy, 

ale především osoby v důchodovém věku by dobrovolně domov neopustily. 

 
Graf 14 - Otázka č. 13 
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6.3 Vyhodnocení hypotéz  

Hypotéza č. 1. Předpokládám, že více než 60 % osob odpoví, že město nemá 

dostatečné zabezpečení před MU v podobě povodní. K ověření hypotézy č. 1 byla vybrána 

otázka č. 3 z dotazníkového šetření - Myslíte si, že je město dostatečně zabezpečeno před 

hrozbou povodní?  

Z dotazníkového šetření vyplívá, že první hypotéza se vyplnila. Celých 75 % obyvatel 

se domnívá, že ochrana města není dostatečná a je potřeba s touto situací něco dělat. 

Hypotéza č. 2. Předpokládám, že 80% z dotázaných bude mít znalosti 

o evakuačním procesu. K ověření hypotézy č. 2 byly vybrány otázky č. 5, 9. 

Otázka č. 5. Znáte pravidla zabezpečení svého majetku před opuštěním domu 

při evakuaci?   

Celkem 57 % osob ví, jak zabezpečit v případě evakuace dům před jeho opuštěním. 

Obyvatelé mají určité znalosti, co se týče evakuačního procesu, tudíž se má hypotéza 

nevyplnila. 

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

Pouhých 21 % obyvatelstva ví, kde se evakuační středisko nachází. Lze konstatovat, 

že druhá část hypotéza opět nebyla potvrzena. 

Hypotéza č. 3: Myslím si, že 20 % obyvatel neuposlechne evakuační výzvy 

a neopustí svůj domov dobrovolně. K ověření hypotézy č. 3 byla vybrána otázka č. 13 - Jste 

ochotni uposlechnout evakuační výzvy a opustit svůj domov dobrovolně?  

Hypotéza č. 3 byla podle předpokladu potvrzena. Celkem 22 % obyvatel by 

neuposlechlo evakuační výzvy a neopustilo svůj domov dobrovolně. 
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6.4 Návrhy na zlepšení 

Z hypotézy č. 1 se potvrdilo tvrzení, ke kterému jsem došla při zkoumání povodňové 

situace města. 

 Intravilán města není doposud dostatečně chráněn před povodněmi. Určitá opatření 

se provedla, ovšem ty pomáhají spíše pravému břehu řeky, kde se nachází chatová oblast. 

Přitom chatky a zahrádky by se daly chránit stavebními úpravami, podobně jako v současné 

době budovaná nová loděnice na pravém břehu řeky, viz obrázek v příloze č. 4  

Povodně jsou způsobené také tím, že se tyto chatové oblasti přiblížily k blízkosti 

vodního toku i za předpokladu, že se řeka do těchto míst rozvodňuje. Jedna z prevencí, 

 aby se škody snižovaly a následky povodní zmenšovaly, je také důsledné dodržování zákonů, 

kde se má stavět a kde nikoliv. 

Z hypotézy č. 2 vyplývá, že na informovanosti občanů by se mělo nadále pracovat. 

Navrhuji, aby se informace k občanům dostávaly i skrz měsíčník Přeštické noviny. Tyto 

noviny jsou velmi oblíbené, jsou regionální povahy a informují o dění ve městě a blízkém 

okolí. Navrhuji, aby do přeštického periodika měli možnost psát své připomínky obyvatelé 

města. Tyto noviny se přímo nabízí k informování obyvatelstva Přeštic v případě povodní. 

Na jaře, kdy nebezpečí vzniku povodně je aktuální, může tento měsíčník informovat 

obyvatele Přeštic o evakuačních opatřeních při této události. V Přeštických novinách 

 by se mohl objevit obsah evakuačního zavazadla, opatření, které mají občané provést před 

opuštěním svého objektu. Dále bych sem zařadila místo evakuačního střediska, a nouzového 

ubytování a další podobné informace. V průběhu roku se mohou prostřednictvím ankety 

zjišťovat nedostatky, názory, připomínky z hlediska povodňové situace města.  

Domnívám se, že by tato aktivita byla přínosná nejen pro obyvatele města, 

 ale také pro orgány obce, které by věděly, co občany trápí a mohly by reagovat na možné 

připomínky. Samozřejmě není možné vyhovět všem požadavkům, především po stránce 

finanční, ale určité úpravy možné rozhodně jsou. Jde pouze o domluvu a ekonomickou 

rozvahu daného projektu. 

Ve třetí hypotéze se mi potvrdilo tvrzení Hasičského záchranného sboru a městské 

policie Přeštice, že v případě evakuací jsou problémy se staršími lidmi, kteří mají vazby 

na svůj majetek a nechtějí ho opouštět i přesto, že mají zaručeno, že je jejich majetek hlídán. 
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Znesnadňují tímto jednáním podmínky pracovníkům IZS, kteří musí nasazovat životy, 

případně zasahovat vícekrát u jednoho objektu, přičemž by mohly být jejich síly, a prostředky 

potřebné v daný moment na jiných místech. Tento problém řeší zákon č. 239/2000 sb. 

o integrovaném záchranném systému, kde se v paragrafu 27 pojednává o sankcích za 

neuposlechnutí výzvy. I přes legislativou dané předpisy, vznikají situace, kdy obyvatelé 

nechtějí uposlechnout evakuační výzvy.  

Navrhuji upustit od dalších legislativních předpisů a snažit se obyvatele přesvědčit 

o nutnosti evakuace nenásilnou formou. Bylo by vhodné formou osvěty poskytovat lidem 

informace, které by dokazovaly, že obyvatelé bez odporu velmi usnadní práci IZS. 

Předpokládám, že v případě konání přednášek, které by se týkaly pouze evakuace a ochrany 

obyvatelstva, by nebylo mnoho účastníků. Ovšem dalo by se využít konání různých akcí, 

které ve městě probíhají, a snažit se např. do akcí chovatelských spolků, ochotnických spolků 

či do akcí rybářského sdružení zahrnout jako vsuvku krátké poučení o nutnosti evakuace 

a další cenné informace týkající se ochrany obyvatelstva. Dále by se tyto informace daly šířit 

skrz školní zařízení. Myslím si, že kdyby ve školách probíhala výuka se zaměřením 

na ochranu obyvatelstva, přičemž by bylo zahrnuto správné chování v případě evakuace, měla 

by pro děti velký přínos. A předpokládám, že děti by se doma o těchto informacích zmínily, 

tudíž by informovanost vzrostla u dětí, rodičů a je velmi pravděpodobné, že i u prarodičů 

a širšího okolí dětí. V neposlední řadě navrhuji využití regionálního deníku, který by taktéž 

nenásilnou formou vštěpoval obyvatelům informace týkající se evakuačních opatření. Myslím 

si, že kdyby se tyto informace šířily z více zdrojů, mělo by to kladné výsledky na dosud 

nepřizpůsobivé obyvatelstvo. 
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7 Evakuační opatření  

Za přípravu a realizaci evakuace zodpovídá krizový štáb Přeštic. Vyhlášení evakuace 

má na starosti starosta obce. Na evakuaci se také podílejí hlavní složky IZS, SDH Přeštice 

a také dobrovolníci z řad obyvatelstva.  Evakuace se vyhlašuje sirénou s doprovodným 

sdělením, městským rozhlasem na požádání velitele zásahu, ústním sdělením, za asistence 

policie ČR (dále jen "PČR"), místními a regionálními sdělovacími prostředky [26] 

Pro hladký průběh evakuace jsou stanoveny orgány pro řízení evakuace. Tyto orgány 

jsou složeny z pracovní skupiny krizového štábu, evakuačního střediska a přijímacího 

střediska[26].  

Evakuační a přijímací středisko se v Přešticích nachází na totožném místě, tj. 

v Kulturním zařízení města Přeštice, Masarykovo náměstí 311  [26]. 

7.1 Stanovení věcných potřeb obyvatelstva při dlouhodobé evakuaci  

Z již rozebrané kapitoly povodňová situace obce (viz kapitola 5) je zřejmé, 

že v případě povodně je velmi pravděpodobné, že se bude muset provést evakuační opatření, 

které město v současné době nemá dostatečně zajištěné. Evakuace se předpokládá 

v bezprostřední blízkosti vodního toku, v rozsahu cca 200 osob. Evakuované osoby si 

při výzvě k opuštění domova kvapně sbalí evakuační zavazadlo, ve kterém jsou jen 

nejnutnější věci. Nikdy se neví přesně, jak dlouho proces evakuace bude trvat. V případě 

povodňové situace je velká pravděpodobnost, že evakuační opatření potrvá déle než 24 hodin, 

tudíž bude zapotřebí zajistit evakuovaným osobám místo nouzového ubytování, které má 

na starost městský úřad Přeštice. V evakuačním plánu jsou stanovena místa nouzového 

ubytování. Jedná se o [26] : 

 Hotel Spolkový dům Tř. 1. máje 515, s kapacitou 42 osob 

 Hotel Sport Tř. 1. máje 1094, s kapacitou 50 osob 

 Penzion- Centros, Hlávkova 56, s kapacitou 14 osob 

 Hala TJ Přeštice s kapacitou 50 osob 

 Sokolovna Přeštice, s kapacitou 100 osob 
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Budovy zvolené pro nouzové přežití jsou vybrané tak, aby byly dostatečně vzdálené 

od řeky Úhlavy a nehrozilo jejich zaplavení při přirozené či zvláštní povodni. Kapacita míst 

nouzového ubytování je dostačující, jelikož velké části evakuovaných osob poskytne pomoc 

nejbližší rodina a přátelé. 

Zároveň je nutné mít na paměti smluvní zajištění vybraného sortimentu potravin. 

Nouzové zásobování se poskytuje za situace, kdy si obyvatelé nemohou základní potraviny 

obstarat z místních zdrojů komerčním způsobem. Město má uzavřené smlouvy 

se společnostmi PENNY MARKET s. r. o., BILLA, Spol.s. r. o., COOP TUTY a další [26]. 

Nouzové zásobování pitnou vodou se zajišťuje evakuovaným osobám po celou dobu 

trvání MU. Dodávka balené pitné vody musí být pro obyvatelstvo zajištěna první dva dny 

v množství 5 litrů na osobu a den. Pro třetí a další dny se jedná o 10 až 15 litrů na osobu 

a den. Nouzové zásobování vody zajistí pověření dodavatelé. Také je zde možnost 

humanitární pomoci [26]. 

Pro zajištění základních potřeb obyvatelstva se poskytují nouzové základní služby. 

Především jde o služby dopravní, zdravotnické, náboženské a psychologické, sociální, 

pohřební, dopravní a poštovní. Tyto služby mají zajistit hygienické potřeby, zdravotnické 

ošetření, ošacení, ložní prádlo, a další nezbytné potřeby pro přečkání MU. V evakuačním 

plánu je seznam poskytovatelů těchto služeb, včetně kontaktů a adres daných subjektů [26].  

Nouzové dodávky energie je možné řešit pouze lokálně pomocí mobilních zdrojů 

elektrické energie. 

Věcné prostředky pro obyvatelstvo postižené MU poskytují i humanitární 

organizace (např. Samostatná záchranná rota Rakovník, Český Červený kříž, Občanské 

sdružení ADRA a další.) Dané organizace nejčastěji na území Plzeňského kraje poskytují 

obnošené šatstvo, psychosociální pomoc, pomoc stálých pracovníků a dalších dobrovolníků, 

dodávku potravin, léků, desinfekčního materiálu a dalších potřebných prostředků [26].  
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8 Zhodnocení stávajícího evakuačního plánu města Přeštice 

Po důkladném prozkoumání stávajícího evakuačního plánu města Přeštice, kdy jsem 

se zaměřila především na správnost a úplnost údajů, které se týkají evakuace v případě 

zvláštní či přirozené povodně, jsem došla k následujícím závěrům. 

Evakuační plán města Přeštice hodnotím velmi kladně, v tomto plánu nechybí zásady 

provádění a způsob vyhlášení evakuace, předpokládaný počet evakuovaných osob, organizace 

přepravy při evakuaci, přehled míst ubytování, zabezpečení evakuace, řízení evakuace 

a rozdělení odpovědnosti. V plánu bych chtěla především vyzdvihnout volbu spojení 

evakuačního a přijímacího střediska do jednoho objektu. Tímto uspořádáním se ušetří čas 

v průběhu samotné evakuace. 

Informace, které plán postrádá, jsou pokyny pro chování obyvatelstva, dále zde není 

uvedeno, kdo zodpovídá za přerozdělování zásob při procesu evakuace. Další negativem 

plánu, je jeho nepřehledné zpracování. A  v neposlední řadě shledávám za zásadní nedostatek 

chybějící grafické znázornění evakuačních tras a ohrožených objektů.  

Návrhy na zlepšení evakuačního plánu 

V plánu je sice uveden obsah evakuačního zavazadla, ale jen tento pokyn 

pro obyvatelstvo shledávám za nedostatečný a navrhuji rozšíření o následující informace:  

 přenesení majetku do vyšších pater (jen za situace, že je dostatek času 

na evakuaci), 

 pokyny týkající se evakuačních lístků (jak s nimi mají obyvatelé naložit), 

 pokyny, jak zabezpečit svůj dům při evakuaci. 

Dále navrhuji zvýraznit důležité informace červenými rámečky, přičemž se zlepší 

orientace v textu. Do plánu je nutné dodat grafické vyznačení evakuačních tras a ohrožených 

objektů. 
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Závěr 

V práci se zaměřuji na evakuaci v důsledku povodní. Je velmi podstatné, aby měla 

každá obec, kde ohrožení povodní hrozí, zpracovaný kvalitní evakuační plán. Tento plán poté 

slouží ke správné koordinaci evakuačního procesu. 

V bakalářské práci jsem se soustředila na konkrétní obec - Přeštice. V obci jsem 

se zaměřila na stručnou charakteristiku města, shrnula dohledatelné evakuační procesy 

v posledních letech. V neposlední řadě jsem prozkoumala povodňovou situaci obce Přeštice. 

Ukázalo se, že intravilán města není dostatečně chráněn před povodněmi a to především 

na levém břehu řeky v úseku na 31-31,575 km, kde se nenachází žádné účinné 

protipovodňové opatření.  

Abych zjistila, jaké znalosti a názory na obec v ohledu na evakuaci v důsledku 

povodní obyvatelé mají, provedla jsem dotazníkové šetření. Před tvorbou otázek do dotazníku 

jsem si určila tři hypotézy, které jsem ověřovala u 107 respondentů. Dvě hypotézy 

se vyplnily, jedna nikoliv. Průzkum obyvatelstva potvrdil správnost prvního tvrzení, že obec 

není dostatečně zabezpečena před hrozbou, kterou představují povodně. Průzkum také 

prokázal nedostatečné vědomosti obyvatelstva města. Můj návrh na zlepšení informovanosti 

obyvatel, je využití regionálního měsíčníku, kde by bylo možné získat cenné informace 

ohledně ochrany obyvatelstva. V dotazníku se mi potvrdilo tvrzení PČR a HZS Přeštice, že 

evakuační výzvy velmi často neuposlechnou osoby v důchodovém věku. Proto jsem navrhla 

využít různých akcí přeštických spolků, kde by se dalo v rámci doprovodného programu 

povídat o důležitých informacích týkajících se ochrany obyvatelstva. Zároveň jsem navrhla, 

že by bylo vhodné seznamovat žáky základní školy s ochranou obyvatelstva. Závěr mé práce 

obsahuje doporučené návrhy a opatření na zlepšení evakuačního plánu.  

Práce může být přínosná nejen pro orgány krizového řízení, ale také pro starostu města 

Přeštic a samotnou obec. 

První cíl, charakteristika obce a povodňové situace obce, je obsažen v kapitole číslo 

5 a 6. V kapitole číslo 7 je rozebráno zmapování povědomí obyvatel v podobě dotazníkového 

šetření. Dalším dílčím cílem bylo stanovit věcné potřeby obyvatelstva při dlouhodobé 

evakuaci, tento cíl je obsažen v kapitole 8. Návrhy na zlepšení stávajícího evakuačního plánu 

je možné nalézt v kapitole číslo 9.  
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